
يف ةلئس األ تاباجإ
ىدتنم

و ديحوتلا ربنم
داهجلا

هعباسلا ةعومجملا

ال صلا فلخمكح ة



داهجلا و ديحوتلا (1)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

؟ سامح نم نييناملر بلا

لا:424 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/25

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

امدنع لمعلا امو زوجت ؟له نييناملر بلا سامح باون فلخ الة صلا
؟ مهنم دحاو اإلمام نوكي

ةزمح وبأ : لئاسلا
يسدقملا

* * *

: باوجلا

هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

هبحصو هلآ ىلعو هللا لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا
.. دعبو

نإ هيلعو ، نييناملر بلا نم سامح باون فلخ الة صلا زوجت ال
باجأ دقو . هفلخ نم باحسن باال كيلعف امامإ مهنم ادحأ تدجو
سفن يوحي كلذ، لبق كل لا ؤس ىلع يسدقملا دمحم وبأ انخيش

: طبارلا اذه تحت ةباج اإل دجتو ، نومضملا

http://www.tawhed.ws/FAQ/display_question?qid
pageqa=2&i=1&293=

. قيفوتلا يلو اذه؛وهللا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ديلولا وبأ خيشلا

يسدقملا



داهجلا و ديحوتلا (2)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

؟ نامتكلا و ةيرسلا زوجت ىتم

لا:395 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/25

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

، هريغو االت قتعاو ىذأ نم - ةزغ ةيفلس نحن هب- رمن ام نوملعت
فوس ةيفلسلا نأب هللا، همحر يسدقملا رونلا يبأ تاملك متملعو
نوملعتو ،، دجسملا سامح تمحتقا ام اذإ يرسلا لمعلا ىلإ هجوتت

نم ، روصعلا رم ىلع ةاعدلا خيراتو اإلساليم، خيراتلا ، لباقملا يف
وبأو ، دوعسم هللانب دبع لا حك ، فورظلا كلحأ يف ةوعدلا ب رهجلا
ملسو هيلع هللا ىلص - دمحم ةيرشبلا ديس مهلبق نمو ، يرافغلا رذ
اننأو ةصاخ ، جهنملا و ركفلا نامتك ، نامتكلا و ةيرسلا لمشت لهف ،-

تابسانمو تاقوأ يف نوكت ؟مأ حلا صلا فلسلا جهن ىلع اننأب يعدن
،مأ بجاو جهنلا و ركفلا ب رهجلا له ، ىرخ األ ةيحانلا نمو ؟ ةددحم

. متكروبو ؟ قيطي امو ٌلك

: لئاسلا
ليبحرش

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

... دعبو هللا لوسر ىلع الم الةوسلا هلل،وصلا دمحلا هللا،و مسب

كايإو هللا انقزرو عفانلا ملعلا ىلع اًصرح كدازو كيف هللا كراب
حلا. صلا لمعلا



داهجلا و ديحوتلا (3)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

حلا صلا فلسلا جهنم حيحصلا جهنملا ىلإ ةوعدلا لئاسلا يخأ : اًلوأ
ىدهو ةريصب ىلع ىلا هللاعت ىلإ ةوعدلا هللا،و ىلإ ةوعد يه
ناسن اإل ةجاح نع ةيمهأ لقت ،ال ةايحلا هذه تارورض نم ةرورض

اإلطالق؛ذإ ىلع تارورضلا مظعأ نم يه ،لب بارشلا و ماعطلا ىلإ
تلد دقف اهمكح ةرخ،امأ واآل ايندلا يف ةيرشبلا ةداعس اهيلع فقوتت
اهنأو لجو هللازع ىلإ ةوعدلا بوجو ىلع ةنسلا و باتكلا نم األةلد

ىلا: عتو هناحبس هلوق اهنم ، ةريثك كلذ ىلع .واألةلد ضئارفلا نم
ِنَع َنْوَهْنَيَو ِفوُرْعَمْلا ِب َنوُرُمْأَيَو ِرْيَخْلا ىَلِإ َنوُعْدَي ٌةَّمُأ ْمُكْنِم ْنُكَتْلَو }
هلوق اهنمو ،[104 : نارمع }[لآ َنوُحِلْفُمْلا ُمُه َكِئَلوُأَو ِرَكْنُمْلا

{ يِنَعَبَّتا ِنَمَو اَنَأ ٍةَريِصَب ىَلَع ِهَّللا ىَلِإ وُعْدَأ يِليِبَس ِهِذَه :{ْلُق هناحبس
ِةَمْكِحْلا ِب َكِّبَر ِليِبَس ىَلِإ ُعْدا عوال:{ لج هلوق اهنمو ،[108: فسوي ]

اهنمو ،[125: لحنلا ]{ ُنَسْحَأ َيِه يِتَّلا ِب ْمُهْلِداَجَو ِةَنَسَحْلا ِةَظِعْوَمْلا َو
: صصقلا ]{ َنيِكِرْشُمْلا َنِم َّنَنوُكَت َوال َكِّبَر ىَلِإ ُعْداَو }: لجو زع هلوق
{ ٍميِقَتْسُم ىًدُه ىَلَعَل َكَّنِإ َكِّبَر ىَلِإ ُعْداَو }: لجو زع هلوق اهنمو ،[87

َتْرِمُأ اَمَك ْمِقَتْساَو ُعْداَف َكِلَذِلَف }: لجو زع هلوق اهنمو ،[67: جحلا ]
.[15: ىروشلا ]{ ْمُهَءاَوْهَأ ْعِبَّتَت اَلَو

نم هعابتأو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأ هناحبس نيبيف
وه امك بجاولا ،و رئاصبلا لهأ مهو هللا. ىلإ ةاعدلا مه نينمؤملا
، هجاهنم ىلع ريسلا ،و ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عابتا وه مولعم
َناَك ْنَمِل ٌةَنَسَح ٌةَوْسُأ ِهَّللا ِلوُسَر يِف ْمُكَل َناَك ىلا:{ْدَقَل عت قلا امك

.[21: بازح }[األ اًريِثَك َهَّللا َرَكَذَو َرِخآْلا َمْوَيْلا َو َهَّللا وُجْرَي

ماق ،اذإ ةيافك ضرف لجو هللازع ىلإ ةوعدلا نأ ءاملعلا حَّرصو
ةنس مهقح يف ةوعدلا تراصو ، نيقابلا نع طقس يفكي نم اهب
ىلع ةوعدلا ب سانلا مقي مل اذإو .ً يلجال ًاحلا الًص معو ، ةدكؤم
ناسنإ لك ىلعف ، عيمجلا ىلع بجاولا راصو اًّماع، راصاإلمث مامتلا

ىلإ ةاعدلا ىلإ رظنلا ،بو هتردقو هتقاط بسح ةوعدلا ب موقي نأ
،ال ةليلق ةلق مهدجن نامزلا اذه يف يفاصلا حيحصلا جهنملا
يف حيحصلا جهنملا ىلإ ةوعدلا لعجي اذهو ، سانلا ةجاح نودسي

. اهعسو إال اًسفن هللا فلكُي ،وال هتقاط بسح نيع،ٌلك ضرف مهقح

جاتحي يذلا ملعلا نامتك ملا علل زوجي ،فال مرحم ملعلا نامتك : اًيناث
ِتاَنِّيَبْلا َنِم اَنْلَزْنَأ اَم َنوُمُتْكَي َنيِذَّلا ىلا:{َّنِإ عت قلا اذهلو هيلإ، سانلا

ُهَّللا ُمُهُنَعْلَي َكِئَلوُأ ِباَتِكْلا يِف ِساَّنلِل ُهاَّنَّيَب اَم ِدْعَب ْنِم ىَدُهْلا َو
اَم َنوُمُتْكَي َنيِذَّلا ىلا:{َّنِإ عت :159]قولا ةرقبلا ]{ َنوُنِع لاال ُمُهُنَعْلَيَو
يِف َنوُلُكْأَي اَم َكِئَلوُأ اًليِلَق اًنَمَث ِهِب َنوُرَتْشَيَو ِباَتِكْلا َنِم ُهَّللا َلَزْنَأ
ٌباَذَع ْمُهَلَو ْمِهيِّكَزُي اَلَو ِةَماَيِقْلا َمْوَي ُهَّللا ُمُهُمِّلَكُي اَلَو َراَّنلا اَّلِإ ْمِهِنوُطُب
اوُتوُأ َنيِذَّلا َقاَثيِم ُهَّللا َذَخَأ ىلا:{ْذِإَو عت :17]،قولا ةرقبلا ]{ ٌميِلَأ

ملع لكف .[187: نارمع }[لآ ُهَنوُمُتْكَت اَلَو ِساَّنلِل ُهَّنُنِّيَبُتَل َباَتِكْلا
ىتح مهل، هلذب بجي - هلئاسمو ديحوتلا اميس -ال هيلإ سانلا جاتحي



داهجلا و ديحوتلا (4)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

ىلإ هنولصوي نيذلا نيينابرلا ءاملعلا دوجوب كلذب ةيافكلا ققحتت
. قلخلا

ىلإ ةوعدلا نيبو يكرحلا يميظنتلا لمعلا نيب قرفن نأ ثاًثلا:الدب
دنع ةيرسلا هيف عبتن نأ نكمملا نم ،فاأللو لجو زع هللا نيد
سانلل اهغيلبت نم هللافالدب نيد ىلإ ةوعدلا امأ ، ةنحملا دادتشا
ىشخي نيذلا نيفعضتسملا نيب قرفن نأ الدب كلذكو ، اهنامتك مدعو

نولو مهب،فاأل ىدتقملا ملعلا لهأ نيبو قحلا ىلع تابثلا مدع مهنم
مهنتفي نأ اوشخ نإ دقتعملا نامتكو ةيقتلا ب اوذخأي نأ مهل زوجي

األ لمحتو قحلا ب عدصلا إال مهل سيلف نورخ ،امأاآل اورفك نيذلا
. هتقاط بسح ىلع لكو هللا، نيد ليبس يف ىذ

ديحوتلل انلعم قحلا ب اعداص ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك كلذل
هب، ىدتقملا بلاالغ؛ألهناإلمام متكي نأ هل زوجي هللا،وال نيدل اغلبم
ىلع جرخو ةميزعلا ب ذخأ نم ماركلا ةباحصلا نم دجت كلذكو

ال ناك نإو كلذ ىلع ىوقي ال نم مهنمو ، نآرقلا مهعمسيل نيكرشملا
. هناميإ متكي

ال ىتح ؛ يرسلا لمعلا ىلإ نوكي ام جوحأ مه ةزغ، يف ةوخ واإل
ال لباقملا يف نكلو ، ىرخأ ةرم سامح ةموكحل ةلهس ةسيرف اونوكي

ةصاخ ، سانلا نع ملعلا نامتك مدعو ، ةوعدلا بجاوب مايقلا نم دب
يف نامتكلا و ةيرسلا بلاالد؛ألن كلت يف مهب ىدتقملا ملعلا لهأ نم

جهنملا ىلإ سانلا ةوعد نود ال وحي نأ يغبني ،ال يميظنتلا لمعلا
ةطيحلا ذخأ عم ةوعدلا ةرشابم نم الدب ،لب ميوقلا نيدلا و ميلسلا

ا مهنم عقوتيو ريخلا مهيف مسوتي نيذلا صاخش األ ءاقتناك ، رذحلا و
هللا نيد غيلبتل ةبسانملا تاقو األ نُّيَحتكو ، ةارامملا مدعو ةباجتس ال

. سانلل

و ةمكحلا لا معتسا اهنم: ؛ ةوعدلا ءانثأ ةمهم رومأ ىلإ هبنن : اريخأو
، هتوعدب موقن نم عم جردتلا جاهتناو ، ةوعدلا ءانثأ ةنسحلا ةظعوملا
: طبلا يبأ نب يلع ،قلا صخش ألي لا قُي ملعُي ام لك سيلف
هركذ " هلوسرو هللا بذكي نأ نوبحتأ ، نوفرعي امب سانلا اوثدح "
موق نود اموق ملعلا ب صخ (نم باب يف هحيحص يف يراخبلا
أدبن نأ لقعي ،فال مهملا باألمهف ءدبلا كلذكو .( اومهفي ال نأ ةيهارك
نإف ، ديحوتلا تايدجبأ نولهجي مهو ، ةديقعلا عورف يف سانلا عم
ةوعدلا نع رِّفني دقو ، ةوجرملا هرامث يتؤي ال بولس اذهاأل جاهتنا

. قيفوتلا ىلا هللاعت بو اذه؛ .. لجو هللازع ىلإ

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ



داهجلا و ديحوتلا (5)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

ديلولا وبأ خيشلا
يسدقملا

؟ بطق ديس يف مكلوق ام

لا:554 ؤسلا حرجومقر مجارت : مسقلا
ليدعتو

: رشنلا خيرات
2009/10/26

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

؟ بطق ديس يف كيأر وه ام

: لئاسلا
ديدش

* * *

: باوجلا

هللا.. لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا

اذه نم يسدقملا خيشلا ةبتكم يف كتباجإ دجت لئاسلا األخ
ديس هبتك ام يف كيأر (ام ناونع تحت ىواتفلا مسق يف ربنملا

: طبارلا اذه ىلع ( بطق

http://www.almaqdese.net/r?i=rmt0wyt6

باتك ميقت يف لا دتع اال نازيم ) ناونع تحت اضيأ اذه ىلعو
زلاالل) دروملا

http://www.almaqdese.net/r?i=aerucf47

هللا.. كقفو



داهجلا و ديحوتلا (6)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

ربنملا يف ةيعرشلا ةنجللا ةباجإ

تاسيرخ دئار خيشلا دهشتسا ىتم
هللا؟ هلبقت

لا:528 ؤسلا حرجومقر مجارت : مسقلا
ليدعتو

: رشنلا خيرات
2009/10/26

دمحم وبأ خيشلا : بيجملا
يسدقملا

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

؟؟ ةكرعم يأ يفو هللا هلبقت تاسيرخ دئار خيشلا دهشتسا ىتم
. ءازجلا ريخ هللا مكازج

ا راصنأ : لئاسلا
السالم

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

هناوخإ نم عمثالةث هللا همحر تاسيرخ دئار خيشلا انوخأ لتق
هللا لأسن ، روسنلا دومحمو ، تاصايحلا يؤلو ، ةكدارد مصتعم مه:
دونج عم ةكرعم يف كلذو ، األرارب ءادهشلا يف مهلبقتي نأ ىلا عت
ةقطنم يف هيورنش لبج ةكرعم تيمس ناكيرم األ بانذأو ةكرمشبلا

"2001/9/27": خيراتب كلذو ، نيدفارلا نمبالد ناتسدرك

اننإو ، مهب انقحلي نأو اعيمج مهمحريو مهلبقتي هللانأ لأسن
خيشلا األخ ةصاخ لا ؤهالءاألطب ريس يف ةءارقلا ىلإ انناوخإ وعدن

و قلخلا و نيدلا و ملعلا يف مهب ءادتق هللاواال همحر تاسيرخ دئار
ىتح ) مسق يف ربنملا يف ةدوجوم مهمجارتو ... نيدلا اذهل ةرصنلا



داهجلا و ديحوتلا (7)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

( داهجلا برد ىلع انوقبس نيذلا انناوخإ ىسنن ال

يسدقملا دمحم وبأ : خيشلا ةباجإ

؟ دهشتلا يف عبص األ كيرحت مكح

لا:455 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/26

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

، هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

ريخ)،امأ واأل طسو (األ دهشتلا دنع عبص األ كيرحت يف وقالن كانه
. كيرحتلا ةيعورشم مدعب يناثلا امأو , كيرحتلا ةيعورشمبف األلو

ريخ. لك مكازجو هللا مكظفح ةلأسملا حيضوت مكنم وجرأ

ماغرض : لئاسلا

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

هذخف ىلع ىنميلا هدي عضيو ": يسدقملا ةمادق نبا قلااإلمام
, ىطسولا عم ماهب اإل قلحيو , رصنبلا و رصنخلا اهنم ضبقيو ىنميلا
نب لئاو ىور امل , ماهب اإل يلت يتلا عبص األ يهو , ةبابسلا ب ريشيو
ىلع نمي األ هقفرم عضو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا :(نأ رجح
ةقلح قلحو , اهيلت يتلا و رصنخلا هعباصأ نم دقع ,مث ىنميلا هذخف

, اهكرحي اهب)...وال ًاريشم ةبابسلا عفرو , ماهب واإل ىطسولا هعبصأب
ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا :(نأ ريبزلا هللانب دبع ىور امل
لوسر ناك ): ظفل يفو , دواد وبأ هاور ( اهكرحي وال هعبصأب ريشي

ىلع ىنميلا هدي عضو وعدي دعق اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا
).".أ. هعبصأب راشأو , ىرسيلا هذخف ىلع ىرسيلا هديو , ىنميلا هذخف



داهجلا و ديحوتلا (8)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

.[87-88/2 ينغملا هـ[

, هرصب اهعبتأو هعبصأب راشأ ىلص اذإ ناك رمع نبا "نأ عفان نعو د
ىلع دشأ يهل ): ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر :قلا قولا
هاور ": دئاوزلا عمجم يف ".قلا ةبابسلا ينعي ( ديدحلا نم ناطيشلا

".أ.ـه هريغ هفعضو نابح نبا هقثو ديز نب ريثك هيفو دمحأو رازبلا
.[334/2]

هحيحص يف ةميزخ نباو ,318/4 دنسملا يف دمحأ هاور ام امأو
هحيحص يف نابح نباو ,"208" ىقتنملا يف دوراجلا نباو ,"714"

, ةمادق نب ةدئاز قيرط نم 132/2 ننسلا يف يقهيبلا "485",و
...) هربخأ رجح نب لئاو نع , يبأ ينثدح , بيلُك نب مصاع انثدح
(.. اهكرحُي هتيأرف هعبصإ عفر ,مث ةقلح قلحف هعباصأ نيب ضبق مث

اهب درفنا ثيح ةذاش؛ ( اهكرحي ): ةظفل نكلو , حيحص دانسإ اذهف
: مهو , بيلك نب مصاع باحصأ نيب نم ةمادق نب ةدئاز

.35/3 يئاسنلا دنع , لضفملا نب رشب -1

.131/2 يقهيبلا دنع , يطساولا هللا دبع نب 2-خدلا

.84/22 يناربطلا 318/4,و دمحأ دنع , ةيواعم نب ريهز -3

.81/22 يناربطلا "2522",و قازرلا دبع دنع , يروثلا نايفس -4

"885",و يديمحلا 318/4,و دمحأ دنع , ةنييع نب نايفس -5
.78/22 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا 34/3,و يئاسنلا

"1020",و يسلا يطلا دنع , ميلس نب سالم صوح األ وبأ -6
.83/22 يناربطلا

يناربطلا "697",و ةميزخ نباو ,316/4 دمحأ دنع , ةبعش -7
.83/22

."912" ةجام نبا دنع , يدو األ سيردإ هللانب دبع -8

.316/4 دمحأ دنع , يدبعلا دايز نب دحاولا دبع -9

.79/22 يناربطلا دنع , عيبرلا نب سيق -10

.90/22 يناربطلا دنع , حاضولا ةناوع وبأ -11



داهجلا و ديحوتلا (9)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

كيرحتلا اوركذي مل مصاع باحصأ نم تابث األ تاقثلا الء ؤهف
داريإ يف ةدئاز مهو ىلع األةلد نيبأ نم اذهو , ةدئاز هب درفنا يذلا
هذه لبق نم ءاملعلا نمو .. ثيدحلا صن يف ( اهكرحي ): ةظفل

كيرحتلا و ةراش اإل ظفل نيب عمجو ةقثلا ةدايز نم اهدعو ةدايزلا
ىلع يقبي اريسي اكيرحت اهكرحيو ةلبقلا ىلإ ةبابسلا ب ريشي نأب

. ملعأ ..وهللا ةلبقلا ىلإ اهتراشإ

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
يرث األ زيزعلا دبع نب ركب مامه وبأ خيشلا



داهجلا و ديحوتلا (10)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

؟ يقارعلا اإلساليم بزحلا ءاضعأ فلخ الة صلا مكح

لا:304 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/26

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. مكيلع الم سلا

نيذلا اإلساليم بزحلا ءاضعأ فلخ الة صلا مكح وه س:ام
سانلا نوعديو ةيسايسلا ةكراشملا خالل نم بزحلا جهنمب نونمؤي

لهو نييباهر باإل نيدهاجملا نومسيو ربانملا خالل نم تاباختن لال
. رارض دجاسم مهدجاسم

ةديبع وبأ : لئاسلا
يفلسلا

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

هتعدب وأ هقسف نكي ملو اعدتبم وأ اقساف اإلمام ناك اذإف ، دعبو
نإف - ةرفكم ةعدب وأ ربكأ اقسف نكي مل -يأ ةلملا نم هجرخي امم

هفلخ،ألنص الة صلا زاوج وه ءاملعلا روهمج دنع حيحصلا و حجارلا
اإل خيش ،قلا هريغل هتمامإ حصتف ةحيحص هسفن يف عدتبملا الة

وعدي عدتبم نأاإلمام مومأملا ملع هللا:"ولو همحر ةيميت نبا سالم
نكمت ال يذلا بتارلا اإلمام وهو قسفلا رهاظ قساف وأ هتعدب ىلإ
جحلا صالة يف واإلمام نيديعلا و ةعمجلا مامإك هفلخ الةإال صلا

و فلسلا ةماع دنع هفلخ يلصي مومأملا نإف كلذ، وحنو ةفرعب
ق اذهلو ؛ مهريغو ةفينح يبأو يعفاشلا و دمحأ بهذم وهو فلخلا
وأ ناك ارب مامإ لك فلخ ديعلا و ةعمجلا يلصي هنإ : دئاقعلا يف اولا
هفلخ ىلصت اهنإف دحاو مامإ إال ةيرقلا يف نكي مل اذإ كلذكو ارجاف
نإو هدحو لجرلا صالة نم ريخ ةعامج يف الة صلا نإف تاعامجلا

و لبنح نب دمحأ ، ءاملعلا ريهامج بهذم اذه ؛ اقساف اإلمام ناك
/23 ىواتفلا عومجم " امهريغو يعفاشلا



داهجلا و ديحوتلا (11)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

وأ ةرفكم ةعدبب اسبلتم ،وأ اربكأ اقسف اقساف اإلمام ناك اذإ امأو
لا ؤسلا يف مهركذ ءاج نيذلا حلا وه امك ، ةرفكم ةعدب ىلإ وعدي
، ةيسايسلا اهتافاخس يف ةدترملا تاموكحلا نوكراشي نيذلا
لهأ ىلع اهنورهاظيو ، نينمؤملا و هلوسرو هللا نود نم اهنولوتيو
اكيرش هسفن بصن نم باختن ال سانلا نوعديو ، ديحوتلا و داهجلا
ليلحتب هنود نم دبعي ابرو ىلا، عتو هناحبس هللا عم عيرشتلا يف

طب ىلع عامج اإل دقعنا ؤهالءدق لا ثمأ نإف الل، حلا ميرحتو مارحلا
حصت فال اهسفن يف ةطباح ةلطاب ألنصالمهت مهفلخ الة صلا الن
هفلخ الة صلا حصت ال رفاكلا :"وألن ةمادق نبا قلا مهب متئا نمل

." هافخأ وأ هرفك رهظأ ءاوس

ارجاف وأ ناك ارب هفلخ نولصيف ": راكذتس يفاال ربلا دبع نبا قولا
مكحل ةبسنلا ب امأو نعاإلسالم". هتعدب هجرخت مل ام اعدتبم وأ

ةيعيرشتلا تاباختن لإل اهيف سانلا نوعدي اوناك اذإف ، مهدجاسم
نوعديو ، ةيسايسلا ةلزهملا يف ةكراشملا نوغوسيو ، ةتوغاطلا

، ديحوتلا و داهجلا لهأ دصو ةبراحمل مهدجاسم ربانم ىلع سانلا
يف انءاج امك ةدترملا تاوحصلا تاعامجب قاحتل لإل سانلا نوعديو

: هركذ ىلا عت هلوقل رارضلا دجاسم مكح يف لخدت اهنإف ، ىرخأ ةلئسأ
َنيِنِمْؤُمْلا َنْيَب اًقيِرْفَتَو اًرْفُكَو اًراَرِض اًدِجْسَم اوُذَخَّتا َنيِذَّلا }َو

اَّلِإ اَنْدَرَأ ْنِإ َّنُفِلْحَيَلَو ُلْبَق ْنِم ُهَلوُسَرَو َهَّللا َبَراَح ْنَمِل اًداَصْرِإَو
.} َنوُبِذاَكَل ْمُهَّنِإ ُدَهْشَي َوُهَّللا ىَنْسُحْلا

ىلعو دمحم انيبن ىلع هللا ىلصو ، مكحأو ملعأ ىلا وهللاعت اذه
. نيعمجأ هبحصو هلآ

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
رونلا وبأ خيشلا

ينيطسلفلا



داهجلا و ديحوتلا (12)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (13)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

؟ مكاحملا قيرط نم الق طلا بلط مكح ام

لا:530 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/26

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

هللانأ لأسا هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم :سلا لضافلا انخيش
. ةديج ةحصو ريخب نوكت

نم ةيساق ةلماعمل ضرعتت ةلضاف تخأ اندنع يلا: غلا انخيش
نكلو ةيجوزلا امهتق عال إلصالح لبسلا لك تكلس دقو . اهجوز

نماإل ريخلا لهأو اهبراقأ كلذ أللج لخدت دقو . لشفلا ب اهلك تءاب
الق طلا ةنم بلطت اهلهأ تيب يف اآلن ىهو . ىودج نود نكلو ةوخ

اهدلا ،وو اهقلطي نأ ضفري وهو . اهنيد يف ةنتفلا ةيشخ نأ دعب
هيلإ بهذو اهتاوخأو اهمأ عم ىهو روكذ ةوخإ اهل سيلو ىفوتم

اآلن ىهو اهقلطي نأ ضفري والزيلا اهبراقأ هيلإ اولسرأو اهبراقأ
ذنم لا حلا هذه ىلع ىهو هقلطم يه وال ةجوزتم يه ال ةقلعم
نع الق طلا يبلطاو ةيضق ةيلع يعفرا اهل نولوقي اهلهأو . رهشأ
ىلإ مكاحتلا ىنعي ةيضقلا عفر ايبيل يف انه نحنو ةمكحملا قيرط
عفارتت له هذه اهتلا ح يف مكحلا نع لأست ىهو . يعضولا نوناقلا

هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم مأال.وسلا ءاضقلل

دبع دمحا : لئاسلا
هللا

* * *

: باوجلا

هللانأ لأسا لضافلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو
... لجآ ريغ ال جاع انتخأ نعو مكنع جرفي

ضقانم اراتخم ايضار ةيتوغاطلا مكاحملا ىلإ مكاحتلا نأ كش ال
ال كبرو "فال هللاقلا ألن نيدلا نم قورمو ،وه ديحوتلا ةديقعل

مهسفنأ يف اودجي ال مث مهنيب رجش اميف كومكحي ىتح نونمؤي
ام ىلإ مكاحتلا نأ ةاعارم "،عم اميلست اوملسيو تيضق امم اجرح



داهجلا و ديحوتلا (14)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

يف ةيصخشلا لا األوح مكاحم وأ ةيعرشلا مكاحملا ب مويلا ىمسي
عساو هيف ليوأتلا باب ألن اهبحاص رذعي ةهبش هيف بلاالد نم ريثك
لودلا ةماع يف اذه اإلساليم هقفلا نم ةذوخأم اهماكحأ بلغأ ألن
فلتخي لهو ايبيل يف مكدنع عضولا حلا ملعن ال انك نإو ةيبرعلا

... كلذ يف

اهسفن صيلخت عطتست مل نإ ةلضافلا تخ األ هذه حلا لك ىلع
ملو - علخلا - اهرهمو اهقح نم ءزج نع لزانتلا ولوب لجرلا اذه نم

عطتست ملو اهعلخ ىلع ةقفاوملا وأ اهقيلطتب هعانقإ دحأ عطتسي
ةيقوقحلا -وأ ةيعرشلا ةمكحملا ىلإ ءوجللا إالب اهقح ليصحت

نوكي أال هذه ةلا وحلا وجرن انإف - مكيدل هب لومعم وه ام بسح
ب اهنيد ىلع ىشختو كلذ ىلإ ةرطضم اهنوك جرح كلذ يف اهيلع

اهيضترت وال ماكح األ هذهل ةضغبم ةهراك يهو لجرلا اذه عم ءاقبلا
اهرطضاو اهأجلأ لجرلا ولوالنأ ، مكاحتلا نم عونلا اذهو يه

ىتح ظفحت نم لضاف األ انئاملع نم كانه ناك نإو ، تلعف امل كلذل
نم ىلع نوركني ال مهنأ ؛إال اهزاوجب تفي ملو ةلا حلا هذه لثم يف

ارطضم ناك نمل مكاحتلا زاوجب ءاملعلا نم مهريغ تاداهتجاب ذخأ
ماكح األ هذهل ضغبم هراك وهو هقح ليصحتل

ال خلل حال دجي ملو تركذ امك تخ حلااأل ماد ام هنأ الةص: فخلا
ةصاخلا مكاحملل مكاحتلا إالب اهقح ليصحتو لجرلا اذه نم ص

كلذ يف ةصخر اهل نوكت نأ هذه ةلا وحلا وجرن انإف الق؛ طلا اياضقب
. ملعأ ...وهللا اهسفنو اهنيد نع ررضلل اعفد

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (15)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (16)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

هللا يضر ةعتلب يبأ نب بطاح ةصقب قلعتم لا ؤس
؟ هنع

لا:572 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/27

دمحم وبأ خيشلا : بيجملا
يسدقملا

لا: ؤسلا

,, ماركلا انخياشم هللا,, ةمحرو مكيلع الم سلا

دوهش نوكي لهف , رفك هنع هللا يضر بطاح لعف نأب لوقلا ىلع
ةرثك نأ معز نم ىلع درلا فيكو ؟؟ ريفكتلا عناوم نم اعنام ردب
ةصقب ال دتسم ريفكتلا عناوم نم ربتعم عنام اهميظع و تانسحلا

ريخ نيدحوملا نع هللا مكازجو , اذه .. هنع هللا يضر بطاح
.. ءازجلا

وبأ : لئاسلا
سنوي

* * *

: باوجلا

هللا.. لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا

ارفك نكي مل هنع هللا يضر بطاح لعف نأ باوصلا لضافلا اناخأ
نم اذهو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا كلذب دهش ، ةقيقحلا ىلع
لعفي نمم هريغل ايندلا ماكحأ يف لعفلا رهاظ امأ ؛ يحولا ليبق

.. رفكم لمع هنأ هرهاظ هريمض بيغم ةفرعمل انل ليبس وال هلعف
بكتري مل ألهن بطاحب رفكلا قوحل هب عنمن عنامل جاتحن فال هيلعو

هيلع هللا ىلص ىوهلا نع قطني ال نم ةداهشب ال صأ ارفكم معال
دقل ): هنيقيو هناميإو هريربتو بطاح راذتعا نع قلا نيح ؛ ملسو
نم عنام اهميظع و تانسحلا ةرثك نأ احيحص سيلو .( مكقدص
امهم لألمعلا طبحم كرشلا و رفكلا ،ألن ريفكتلا عناوم
بطاح نم ريخ مه نمل دققلا ىلا هللاعت نأ ليلدلا ..و اهمظع غلب
ىَلِإَو َكْيَلِإ َيِحوُأ ْدَقَلَو ): نيعمجأ مهيلع سوالهم هللا تاولص



داهجلا و ديحوتلا (17)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

( َنيِرِساَخْلا َنِم َّنَنوُكَتَلَو َكُلَمَع َّنَطَبْحَيَل َتْكَرْشَأ ْنِئَل َكِلْبَق ْنِم َنيِذَّلا
. ملعأ ..وهللا

يسدقملا دمحم وبأ : خيشلا ةباج إ

مكحت يتلا مكاحملا ىلإ مكاحتلا مكح
باتكلا ضعب نع لا ؤسو ، نيناوقلا ب

؟ ريغب نيمكاحتملا مومع نورفكي نيذلا

لا:577 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/28

دمحم وبأ خيشلا : بيجملا
يسدقملا

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

يننأ املع ةماعلا مكاحملا ىلإ مكاحتلا مكح ,ام ماركلا ةوخ اإل
دقو توغاطلا ىلإ اومكاحتي نأ نوديري ) كلذ زاوج مدعب نيقي ىلع
تيبل رجأتسم دوجو ةلا سم ةلا سملا هب)إالنأ اورفكي نأ اورمأ
ناكف . تيبلا نم جورخلا ضفريو راجي اإل عفد ضفري يدلا و هكلمي
مكازج انوتفأ ؟ تيبلا نم جورخلل هدض ىوعد عفر قيرط نع لحلا

. اريخ هللا

سدنهملا : لئاسلا

* * *

: باوجلا

هب.. اهقلعتل ةيلا تلا ةلئس لااأل ؤسلا اذه ىلع ديزن ةيادب

:(Ebuibrahiim لا( ؤس وأال:

ةوخ هللاواإل كظفح يسدقملا دمحم ابأ خيش .. مكيلع الم سلا
دمحلا ناقلبلا نمبالد ؤساال:انأ كلأسأ ديرأ عقوملا يلع نيمئاقلا
عابتأ بابش ضعب اندنع خيش اي ديحوتلا ب انيلع هللا نم هللانأ



داهجلا و ديحوتلا (18)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

وبأ هبقل دحاو عم عالةق هل وه و دمحم وبأ هبقل اسمن نم لجر
نيدهاجملا و داهجلا خويش نارفكي ناذهو نظأ تيوكلا نم ميرم

ةيعضولا مكاحملا ربع قوقحلا عاجرتسا ةلأسم يفو . مهلك ابيرقت
انل اوحضو .. زوج يذلا رفكي مل يذلا و زوج نم لك نارفكي
و كايإ و ةماسأ خيشلا و يرهاوظلا نميأ خيشلا نارفكي ,و ةلأسملا

. هاضري و هبحي امل مكايإ هللاو انقفو . ريصب ابأ

:(al-mogera):لا ؤس : ايناث

ب هيف نومكحي اميف تيغاوطلا ةطرش دنع غيلبتلا زوجي له
يفتكن ينعملا اذه لوح انتدرو ىرخأ ةريثك ةلئسأو ؟ ةعيرشلا

: لوقنف يلي امب اهيلع ةباج اإل صخلنو اهنم ةلثم األ هذهب

* * *

هللا.. لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا

نيناوقلا ب مكحت يتلا مكاحملل مكاحتي نأ ملسملل زوجي ال
ءاملعلا لوق وه اذهو اهلك هايند تبهذ ولو اراتخم ةيعضولا

قلا امك هل؛ لوتو هب ناميإ توغاطلا ىلإ مكاحتلا ..ألن نيققحملا
اَمَو َكْيَلِإ َلِزْنُأ اَمِب اوُنَمآ ْمُهَّنَأ َنوُمُعْزَي َنيِذَّلا ىَلِإ َرَت ْمَلَأ ): ىلا عت
ْنَأ اوُرِمُأ ْدَقَو ِتوُغاَّطلا ىَلِإ اوُمَكاَحَتَي ْنَأ َنوُديِرُي َكِلْبَق ْنِم َلِزْنُأ
دبع خيشلا لوقي ( اًديِعَب َلَضاًلا ْمُهَّلِضُي ْنَأ ُناَطْيَّشلا ُديِرُيَو ِهِب اوُرُفْكَي
رفكي نمف ﴿: ىلا عت هلوق دنع هللا همحر خيش لآ نسح نب نمحرلا

توغاطلا ىلإ مكاحتلا نأ كلذو بهللا..﴾:( نمؤيو توغاطلا ب
ص245) ديجملا حتف هب)( ناميإ

: ىواتفلا عومجم هللا همحر يف ةيميت نبا اإلسالم خيش لوقيو
نامي اإل نيقفانملا و باتكلا لهأ هللااهب مذ يتلا رافكلا وماالة نمو )
امك هللا. باتك نود مهيلإ مكاحتلا ,وأ رفكلا نم هيلع مه ام ضعبب

ب نونمؤي باتكلا نم ًابيصن اوتوأ نيذلا ىلإ رت ملأ ﴿: ىلا عت قلا
...﴾اآلةي. توغاطلا و تبجلا

و ًارفك مكاحتلا اذه ناك :((اذإ ناحمس نب ناميلس خيشلا لوقيو
؟ كلذ أللج رفكت نأ كل زوجي فيكف , ايندلا أللج نوكي امنإ عازنلا
امم هيلإ بحأ هلوسرو هللا نوكي ىتح ناسن اإل نمؤي ال هنإف
سانلا و هدلا وو هدلو نم هيلإ بحأ لوسرلا نوكي ىتحو , امهاوس
توغاطلا ىلإ ةمكاحملا كل زاج امل اهلك كايند تبهذ ولف . نيعمجأ

وأ توغاطلا ىلإ مكاحت نأ نيب كرّيخو رطضم كرطضا ولو , اهلج أل
ةمكاحملا كل زجي ملو لذبلا كيلع بجول كايند لذبت

لك ىلع بجاولا (510/10).ف ةينسلا رردلا ))أ.هـ. توغاطلا ىلإ



داهجلا و ديحوتلا (19)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

نمو اهنم ةءاربلا و ةيعضولا نيناوقلا ىلإ مكاحتلا بانتجا ملسم
..وال ديحوتلا نكر وه يذلا توغاطلا ب رفكلا نم كلذ ألن اهلهأ
بهللا رفكلل ارذع تسيل ايندلا ؛ف ايندلا أللج اهيلإ مكاحتلا هل زوجي
يف سانلا عقوي اذه نإ : لئاسلا قلا نإف .. توغاطلا ب نامي واإل
وه امنإ جرحلا كلذ نكلو ؛ تقدص هل: انلق !.. ةقشملا و جرحلا

: ىلا عت ..قلا توغاطلا ةعيرش ميكحت هللاو ةعيرش بايغ ببسب
الص وخلا لحلا )ف اًكْنَض ًةَشيِعَم ُهَل َّنِإَف يِرْكِذ ْنَع َضَرْعَأ ْنَمَو )
يف نوكي امنإ ةقشملا عفدو جرحلا عفرو ، كنضلا ةشيعملا هذه نم

؛ اهعيمج تايرورضلا لّصحتو قوقحلا ظفحت يتلا هللا ةعيرش لظ
ليصافتل رظناو .. اهعيضتو اهردهت يتلا توغاطلا ةعيرش لظ يف ال

.( باغلا ةعيرش نع باقنلا فشك ) انباتك كلذ

لمعلا وه نيملسملا هيلإ وعدن يذلا عجانلا و حجانلا فعلاالج هيلعو
اونكمتيل ضر يفاأل ةعيرشلا مكح ةداعتس ال داهجلا و دادع واإل داجلا
ميكحت ةمعن اوئيفتيلو ىضريو مهبر بحي امك مهبر ةدابع نم

ال خلا طوقس ذنم ادوقع هنم اومرح يذلا اإلسالم لدعو ةعيرشلا
ةيتوغاطلا مكاحملا ىلإ ءوجللا ب لحلا سيلو لحلا وه اذه ةف..

؛لب هيف لهاستلا و هيلع دايتع واال اهنيناوق ىلإ مكاحتلا ءارمتساو
امئاد انلوق وه اذه .. نيبملا نارسخلا و يقيقحلا هلاالك وه اذه

خبال اموي لقن ملو ةينوناقلا مكاحملا ىلإ مكاحتلا نع لأسن امدنع
نإف ؛ تيغاوطلا ىلإ مكاحتلا زاوجب ىوتف طق انع ردصت ملو هف

و تيغاوطلا داهجب ديحوتلا قيقحت ىلإ ةوعدلا يه انتوعد لصأ
.. ديدنتلا و كرشلا نم ةءاربلا

ضعب مهرفكي نيذلا سانلا ماوع رفكن ال نحنف كلذ عمو ـ
خياشملا نم انريغ ىواتفب مهذخ غلاالة؛أل نم مهنع لوؤسملا

لظ يف قوقحلا دادرتس ال مكاحملا هذه ىلإ مكاحتلل نيزيجملا
اذهف اإلسالم.. ناطلس بايغ لظ يفو ؛ مكحلا نع هللا عرش ةيحنت

ال نيذلا غلاالة دنع وه امك هلحتنن وال هب لوقن ال رخآ ءيش
ا ةمأ يف مويلا فاعضتس اال مومعل انزو نوميقي وال قلخلا نومحري
نأ نوهقفي ال امك ، هارك واإل تارورضلا ةنظم وه يذلا إلسالمو
امو ريفكتلا عناوم نم عنامك اهنم لبقي ام ءايش األ هذه نيب قيرفتلا
فلا خملا وأ لهاجلا رذعي يتلا ةعيرشلا عورف نم وه لبقي ال
نأ نظ نيح هليوأت يف هنع هللا يضر بطاح رذع امك اهيف لوأتملا
لوسر رس ءاشفإ هل حيبي رذع وأ ةرورض هيرارذ ىلع شيرق طلست
نوقرفي ال امك .. نيملسملا رضي نل هلعف نأو هرصنب هنقيت هللاعم

اإل مكحلا و يتوغاطلا مكحلا يعون نيب نيمكاحتملا ىلع مكحلا يف
ام ىلإ مكاحتلا نم سانلا نم ريثك هلوأتي ام نيب ىتح ،وال يراد
يفاأل نيلئاسلا دحأ ركذ امك ، مهماكحأ نم هللا عرشل اقفاوم هنوري

نوقلطي نيح غلاالة دنع أرابتعا هل ىرت ال كلذ لك عأاله.. ةلئس
ريفكتلا ،ف اننامز يف سانلا مومع نم نيمكاحتملا ىلع ريفكتلا



داهجلا و ديحوتلا (20)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

نأ لوقنف نحن امأ .. هلوهسب هنومّحقتيو !! ريسي هنأش مهدنع
ةفئاطلا نم ناك نإ اهيلإ مكاحتملا رفكنو ، رفك تيغاوطلل مكاحتلا
ببسلا مه نيذلا ،و ةردقلا نعو ةعيرشلا نع ةكوشب ةعنتمملا

ريغ امأ .. توغاطلا عرشب مكحلا هللاو مكح ليطعتل يقيقحلا
ىلع ركنن فال نيفعضتسملا نيملسملا مومع نم ةكوشب نيعنتمملا

فّوخيو هنع رّفنيل توغاطلل مكاحت هنأب هفصوو مهلمع ىمس نم
قرف كانه نكلو ، رفك لعف هنأب هفصي نم ىلع ركنن وال ،لب هنم
رفكن ال نحنف كلذلو ؛ مولعم وه امك لعافلا ريفكتو لعفلا ريفكت نيب
يفتنتو ريفكتلا طورش هقح يف عمتجت ىتح عنتمملا ريغ لعافلا

يف نيفعضتسملا نيملسملا ماوع رفكن ال نحنف هيلعو ؛ هعناوم
نولعفي مهنأ ،أللج ةيعضولا مكاحملا ىلإ مهمكاحت ببسب اننامز

هذهو ضر األ يف اإلسالم ناطلسو هللا مكح بايغ لظ يف كلذ
، توغاطلل مكاحتملل ةرفكملا تاي اآل لوزن ببس ةروص تسيل
عنام ةنظم وه يذلا ماعلا فاعضتس اال ببسبو ، كلذ ةاعارم بجيف
عجارو .. باوب األ هذه يف مهدنع يذلا ليوأتلا ببسبو ، هارك اإل

نم ريذحتلا يف ةينيث (ثلاال انباتك بابلا اذه يف ليصفتلا نم ديزمل
هذهل ةاعارم نود مهريفكت ىلإ رداب نم نأ ىرنو ..( ريفكتلا ءاطخأ
ملو قحلا نع اوداح نيذلا ةرفكملا غالة نم هنأ ىرن ؛ األروم

.. قلخلا اومحري

يناثلا لئاسلا هنع لأس امب نورفكي ؤهالءغلاالء ضعب نإ ـلب
وأ ةقورسم ةرايس وأ قورسم ملا نع ةطرشلل غيلبتلا درجم وهو

نوطلخيو ةطرشلا رفخم لخد نم لك نورفكي ينعي !! عئاض نبا
يف هيلع تهبن يذلا راصنتس اال عوضوم نيبو مكاحتلا عوضوم نيب
اذه نيب طلخ نم ىلع يدرو هيف يليصفت عمو ، هيلإ راشملا يباتك
نود عيمجلا ب نورفكي غلاالة نأو اذهب اذه قاحلإ زوجي ال هنأو اذهو
راشملا ضعب يلع در اذه ؛عم عناوملا و طورشلل رابتعا وال طباوض

نم اذهو نيعونلا نيب قرفأ ال يذلا انأ ينأ اوعداو لا ؤسلا يف مهيلإ
.. ةينيث ثلاال ىلإ اذه نع لئاسلا ليحأ كلذلو !! باجعلا بجعلا

وال عقاولا اذه ريربت تسيل انتمهم نأ : انه يباوج صخلمو
يه انتمهم ،لب هلطاب يف ةكراشملا و طارخن لال غيوستلا وأ هعيقرت
ادبأ يتفن ال كلذلو ، ضر يفاأل هللا مكح ةماق إل هرييغت ىلع لمعلا
نم نأش يأ يف اراتخم ةيعضولا مكاحملل دحأ مكاحت زاوجب
ىلإ ةوعدلا و مكاحملا هذه نم ةءاربلا وه انتوعد لصأ ألن نوؤشلا
انريغ ىوتف عبتاف انفلا خ نم رفكن ال نحنف كلذ عمو ، اهبانتجا

، فاعضتس اال نمز يف هللاهل مكح رفوت مدع لظ يف اهيلإ مكاحتو
عفدل مهريغ وأ ةطرشلا ب رصنتسا نم رفكن ال اننأ ىلوأ باب نمو
كلذب إال هعفد نم نكمتي ال وأمهلا هسفن وأ هضرع نع ظملا ملظ
هقح هل دري يك ملا ظل افيوخت كلذ لعف ولو ، فاعضتس لظاال يف
امازل ىوكشلا طقسي ،مث هقح دري مل نإ همكاحيس هنأ هل امهوم



داهجلا و ديحوتلا (21)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

هيلع ناك امل ةرورضلل كلذ لعف ؛ول همكاحي وال هقح ليصحت دنع
عدتري ،وال نآرقلا هعزي ال ملا ظلا اذه ماد ام جرح نم كلذ يف

لب لعفلا ب همكاحي نل يكتشملا مادامو ، ناطلسلا إالب فّوخيو
مل وأ هقح ذخأ ةيعضولا مكاحملل لصت نأ لبق ىوكشلا طقسيس

.. هذخأي

ام ريغ ىلإ مكاحتلا ةروطخ ىلإ ماقملا اذه يف نيملسملا هبننو ـ
يف هللا ديحوت بوجو ىلإو ، نيبتسملا رفكلا نم كلذ نأو هللا لزنأ
يف هب كارش نماإل همكح يف بهللا كارش ،ألناإل عيرشتلا و مكحلا

.. هتدابع

نيملسملا ريفكت يف لجعتلا مدعب انناوخإ يصون امك ـ
اال عقاو ةاعارمو ، عرشلا نع ةكوشب نيعنتمملا ريغ نيفعضتسملا

متحملا ب ريفكتلا بنجتو هعناومو ريفكتلا طورش لا معإو فاعضتس
.. ريفكتلا عناوم نم كلذ ريغو آموالاهت األعفلا مزاولبو الت

هذه يف نيطبختملا غلاالة تاهبشو كبالم رارتغ نماال مهرذحنو ـ
اورتغي ال نأو ، قلخلا نومحري وال قحلا نوفرعي ال نيذلا باوب األ
لقنلا اورثكأو تيغاوطلا يف كلاالم سابلب مهم كال اوسبل ولو مهب
كلذ اوطبضي ،اممل قيقحت وال مهف ريغب ةيدجنلا ةوعدلا ةمئأ نع
مهنمو ، هعناومو ريفكتلا طورش اولمعي ملا مو ةنسلا لهأ طباوضب

( ميرم يبأ ) فلخملا ك هريغو لا ؤسلا اذه يف مهنع لوؤسملا
لقنلا نورثكي نمم مهوحنو ( ليمج يبأ ) يسدقلا نيدلا ءايضو
كلذلو ، مهدصاقمل قيقحت وال مهم كال طانمل حيقنت نود نعاألةمئ

، لمتحي ال ام هنولمحيو األةمئ دارم ريغ ىلع هنولزني مهارت
ءادتبا نيملسملا ةمئأ مهضعب رفك ىتح ، ىده ريغ ىلع نورفكيف
تباث اذهو هللا.. مهظفح مهريغو ةماسأ خيشلا و رمع ملاال نم
وزغلا لئاوأ ناتسناغفأ يف ناك يذلا يسدقلا نيدلا ءايض نع انيدل

اإل ضعب عم هشقانيل يواقرزلا بعصم وبأ انوخأ هدعاوو يبيلصلا
عمج ةليلب دعوملا لبقو نيملسملل هريفكتو ةيلا غملا هراكفأ يف ةوخ

عمتجاو ، ندر األ ىلإ عجرو ناتسناغفأ نم رفو هسب مال يسدقلا
داهجلا يف هيأر نع هولأس املو ؛ ءاقرزلا يف اندنع غلاالة ةعومجمب
سانلا هيف رفني ناك يذلا تقولا يف عجر اذاملو ، ناتسناغفأ يف
نابلا طلا نأب هعوجر مهل ؛ررب يبيلصلا وزغلل يدصتلل ناتسناغفأ ىلإ
خيشلا و رمع ملاال نم ؛أدب مهعم لا تقلا زوجي وال رافك داهجلا ةداقو

هنع كلذب انثدح هللا.. مهظفح مهريغو يرهاوظلا خيشلا و ةماسأ
هنم عمسن ملف ميرم وبأ امأ هللا.. هاده مث سلجملا كلذ رضح نم

، داهجلا ةداقلو نابلا طلل ريفكتلا اذه لثم ةرشابم هنع لقن نمع وأ
كالم نم هانأرقو ، تيوكلا يف انناوخإ ضعب نم كلذ انعمس نكلو
يف تاق ال طإو هلكالام انأرقو .. تنرتن اال ةكبش ىلع هيلع اودر نم

هللا عرش بايغ لظ يف اننامز يف مكاحملل نيمكاحتملا مومع ريفكت



داهجلا و ديحوتلا (22)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

تاباختن اال يف نيكراشملا مومع ريفكت يف كلذكو ، ليصفت نود
نم رذحلا و نيلجرلا نيذه نم ريذحتلا مزلف .. ليصفت نود

. ملعأ ..وهللا مهتاق ال طإو مهتاباتك

يسدقملا دمحم وبأ : خيشلا ةباجإ

ةرافسلل ةوشرلا عفد مكح
ةزيف ليصحتل ةرسامسلا و ءاطسولل وأ ةيدوعسلا

؟ كلذل رطضملل جحلا

لا:589 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/29

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

، هتاكرب هللاو ةمحر و مكيلع الم سلا

ةلأسملا هذه يف انوتفت نأ مكتليضف نم وجرأ ، ميركلا انخيش
اإلسال برغملا نم جحلا ةريشأتب قلعتت يتلا و ةلجعتسملا

ةيدأت جحي نأ ديري ةمئاد آوالام نمزم ضرم نم يناعي ملسم … يم
نم هل الدب جحلا ،نأ ميركلا انخيش مكيلع ىفخي ،وال ةضيرفلل
ةعرقب رهشأ لبق كراش نأ هل قبس ملسملا اذه ... دوعس لآ ةريشأت
ةرازو نم ددحم مقرل اعبت ببالاند ةموكحلا اهمظنت يتلا و جحلا

ب لمعي اطيسو دجو ،مث هرايتخا متي ملف ، دوعس لآ ةلودب جحلا
نمث هملسف ةريشأتلل لا ملا نم اغلبم هنم بلط ةيدوعسلا ةرافسلا
يف يعرشلا مكحلا ىلإ غلبملا هئاطعإ لبق نطفتي نأ نود ةريشأتلا
له و كلذ هل زوجي له و ةوشرلا ليبق نم يه له ةلأسملا هذه
دوعس لآ ةرافسب فظوملل هاطعأ يذلا لا ملا يف ؟و هجح حصي

" ءادوسلا قوسلا " يف عابت ( ةريشأتلا ) اهنأ املع ، اهيلع لصحي يك
اذه هلعف ام وه اذه و تاطاسولا و فراعملا ب اهيلع لصحتُي يأ
اهعيب ديعت و رافس كواالتاأل اهيرتشت ،وأ طيسولا ربع ملسملا

لآ نأ املع ،و نيمرحلا بلالد ةمظنملا رافس األ ةمدخ نمض نئابزلل



داهجلا و ديحوتلا (23)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

رئاعشب نوبع تيال هللاو تيب نع هللاو ليبس نع نودصي دوعس
مهفلا خي نم لك عنملا لا وطي ،لب كلذ ريغ و جاجحلا دادعأبو هللا
ةيدأت مكح ...ام مهتقيقحب هللا هرصب دحوم ىلع ىفخي ال اذه و

دق روكذملا ملسملا نأ اهنأ املع طيسولا ةريشأت ربع جحلا ةضيرف
، هتريشأتب اموتخم نوكيس هرفس زاوج و اقبسم لا ملا طيسولل عفد
نم ىرخأ ةريشأت ىلع لوصحلل ةنسلا هذه مدقتلا هنكمي ال هنأ يأ
؟ رفسلا نم هنكمت ةريشأت اقبسم لمحي هزاوج ألن رافس كواالتاأل

مكيلإ هللا نسحأ ، مكيف هللا كراب

: لئاسلا
abdullah

* * *

: باوجلا

ىلع الم وسلا الة وصلا هلل دمحلا
.. لئاسلا اناخأ .. دعبو هللا.. لوسر

لا طبإ وأ لطاب قاقحإ ىلإ هبحاص هب لصوتيل عفدُي ملا ةوشرلا
يف امك اهبحاص هللا لوسر نعل ،و بونذلا رئابك نم يهو قح.
لوسر نعل " امهريغو يذمرتلا و دمحأ اإلمام هيوري يذلا ثيدحلا

:"و ةياور يفو " يشترُملا و يشارلا - ملسو هيلع هللا ىلص هللا-
. امهنيب يعاسلا وهو ،" شئارلا

ىَلِإ اَهِب اوُلْدُتَو ِلِطاَبْلا ِب ْمُكَنْيَب ْمُكَلا َوْمَأ اوُلُكْأَت ىلا:{اَلَو عت قلا دقو
: ةرقبلا ]{ َنوُمَلْعَت ْمُتْنَأَو ِمْثِإْلا ِب ِساَّنلا ِلا َوْمَأ ْنِم ًاقيِرَف اوُلُكْأَتِل ِماَّكُحْلا

.[188

تلق امك األرم مادامف هللا ءاش نإ ريسي فاألرم كلا ؤسل ةبسنلا امأب
هل؛ مهريسعتو جحلا رومأ يف دوعس لآ مكحت نم دحأ لك هملعيو

مجعلا و برعلا تيغاوط نم مهناوخإ هبعصيو مكحتلا اذه لمكيو
يف هارنو تفصو امك جحلا حبصأ ىتح ، نيملسملا بالد ىتش يف

نيفوطملا و ءاطسولا و ءارم ربعاأل ةراجتلل ءادوس اقوس بلاالد رئاس
كلذ مهل رسي نم لكو مه نوقحتسي هللاام نم مهيلع ةرسامسلا و

ام لوقن ؛ ةثيبخلا ةمظن األ هذه يف يراد واإل يسايسلا داسفلا ببسب
اذهب هللا ليبس نع دصي راصو دحلا اذه ىلإ تلصو دق ماداألروم

ةرافسلل ماال عفد ول روكذملا ملسملا ىلع جرح فال نايغطلا و داسفلا
نيفوطملا و رفسلا تاكرش كوالء نم مهريغل وأ اهعم طيسولل وأ

ملسملا لثم ناك اذإ اصوصخ جحلا يف يعرشلا هقح ليصحتل
هيفو اآلن هضرف جحي مل نإ يردي وال ضرملا هدعقأ يذلا روكذملا



داهجلا و ديحوتلا (24)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

.. هرخأ ول كلذ دعب هجح ىلع ردقي له ةيفاع ةيقب

هضباقل ةبسنلا ب تحسلا و ةوشرلا مكح ذخأي عوفدملا لا فملا
،امأ مهبانذأو تيغاوطلا نم هل لهسملا و كلذ ىلع نيعملا و ملا ظلا
هيلع جرح وال شارب سيلف يعرشلا هقح ألذخ هلعفي يذلا ملسملا
قح نم برهتيل عفدي مل هللا،ألهن ءاش نإ هجح كلذ رضي وال هيف

لصحيل عفد ،لب ةوشرلا ةقيقح وه امك هريغ قح ذخأيل وأ يعرش
هللا.. مهنعل مهبانذأو تيغاوطلا هنم همرح يذلا هقح

اوررق دقف ءاملعلا روهمج بهذم وه هانلق يذلا ليصفتلا اذهو
هباش امو هنم عنُم هل قح ذخأ ررض،وأ وأ ملظ عفدل ةوشرلا عفد نأ

، شئارلا و يشارلا نود يشترملا ىلع اهيف اإلمث نوكيو ةزئاجف كلذ؛
هللا يضر - باطخلا نب رمع نع دمحأ هاور امب روهمجلا لدتساو

مهدحأ -قلا:"نإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا- لوسر نأ هنع-
إال مهل يه امو ، اهطبأتم اهب جرخيف هايإ اهيطعأف ةلأسملا ينلأسيل
إالنأ نوبأي مهنإ ؟قلا:" مهيطعت ملف هللا، لوسر رمع:اي ران"،قلا

- ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا ناكف ،" لخبلا هللايل ىبأيو ، ينولأسي
ةمذم هسفن نع عفدي ىتح ، مهيلع مارح هنأ عم لا ؤهالءملا يطعي

ج4/ص201) ىربكلا ىواتفلا رظنا ) لخبلا

ام اهانركذ يتلا ةوشرلا ب دارملا :"و يكبسلا نيدلا يقت قولا
مكحلا ىلإ لصوتلل تيطعأ نإو ، لطاب ليصحتل وأ قح عفدل ىطعي

ىلع ردقي مل نإف اهيطعي نم امأو ، اهذخأي نم ىلع ميرحتلا ف قحب
مل هنودب هيلإ لوصولا ىلإ ردق نإو زاج، كلذب إال هقح ىلإ لوصولا

." زجي

و ةعباسلا ةدعاقلا ":( رئاظنلا و هابش (األ يف يطويسلا قولا
ىنثتسيو ، ةوشرلا ،و ابرلا ؛ك هؤاطعإ مرح هذخأ مرح :"ام نورشعلا
ريس،". األ كفو هقح، ىلإ لصيل ، مكاحلل ةوشرلا اهنم: روص؛

ةعبارلا ةدعاقلا ":( رئاصبلا نويع زمغ ) يف يفنحلا يومحلا قولا
ةوشرلا اهنم لئاسم يف ،إال ابرلا ك هؤاطعإ مرح هذخأ مرح :ام ةرشع

بناج يف امأ ، عفادلا بناج يف اذهو ، هسفن وأ مهلا ىلع فوخل
." مارحف هل عوفدملا

عفد وأ قح ذخأ ىلإ الً صوت ىطعُي ام امأف األريث:" نبا قولا
يف ةشبحلا ضرأب ذخأ دوعسم نبا نأ يور هيف. لخاد ريغف ملظ
ةمئأ نم ةعامج نع يورو ، هليبس يلخ ىتح نيرانيد ىطعأف ءيش

هلا". مو هسفن نع لجرلا عناصي نأ سأب قاولا:ال مهنأ نيعباتلا
ايعسو اروربم اجح هل ىلا هللاعت لأسنو هللا ىلع كبحاص لكوتيلف

ب مهجحو مهرفس يف نيملسملا رئاسو وه دهتجيلو .. اروكشم



داهجلا و ديحوتلا (25)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

نأب نيملسملا باقر ىلع اوطلست نيذلا تيغاوطلا ىلع ءاعدلا
مهداسفو مهنايغطو مهرفك نمو مهنم نيملسملا هللا صلخي
نيملسملا ىلع يلوي نأو مهايندو نيملسملا نيد يف مهمكحتو

.. ائيش هب نوكرشي ال هنودبعيو هللا عرشب مهيف نومكحي مهرايخ

ربنملا يف ةيعرشلا ةنجللا ةباجإ



داهجلا و ديحوتلا (26)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

؟ انييعت نورفكي تيغاوطلا شويج له

لا:527 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/29

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

نكلو نييعتلا االسالمب ةلم نع نودترم مه تيغاوطلا نأ كش ال
نييعتب نودترم مهنأ لوقن له مهتطرشو مهشويج لوح يلا ؤس
يناغف واأل يناتسكابلا شيجلا نيب ثمال قرف دجوي لهو ? مهدارفأ

و ةيكيرمأ ةدنجأ نوسراميو نينمؤملل ةوادعلا نورهظي نيذلا
مه تيغاوطلا ناوعأ ناك اذإو ثمال? يبرغملا و يرصملا شيجلا
"و باهر "اإل ةحفاكم ةقرف نيب قرف كانه لهف ةفئاطلا ب رافك

? ةطرشلا

. اريخ هللا مكازجو

ةزمح وبأ : لئاسلا
يماشلا

* * *

: باوجلا

... دعبو هللا لوسر ىلع الم الةوسلا هلل،وصلا دمحلا هللا،و مسب

تاموكحلا شويج نأ ملعا – ريخ لكل هللا كقفو – لئاسلا يخأ
ا ةحفاكم قرف اهيف امب ةينم األ اهتزهجأ عيمجو اهتطرشو ةيتوغاطلا

تيغاوطلا نورصني نيذلا مه ؛ألمهن مهنايعأب نودترم مه باهر إل
و ةيعضولا نيناوقلا نوذفنيو ، مهمكح ناكرأ نوتِّبثيو مهنوديؤيو
و نيدهاجملا نولتقيو ، اهنورصنيو ، رانلا و ديدحلا ب ةيرفكلا ريتاسدلا
، ةعيرشلا ميكحتل مهيعسو مهداهجو مهديحوتل ، نيدحوملا و ةاعدلا
وه توغاطلا دنج مكحف ، ةرهاظلا تايرفكلا نم كلذ ريغ نوبكتريو

اَمُهَدوُنُجَو َناَماَهَو َنْوَعْرِف ىلا:{َّنِإ عت ؛قلا هسفن توغاطلا مكح
اَنْعَطَأ اَّنِإ اَنَّبَر اوُلا ىلا:{َقَو عت قولا ،[8: صصقلا ]{ َنيِئِطاَخ اوُناَك

ىلا: عت قولا ،[67 : بازح }[األ اَليِبَّسلا اَنوُّلَضَأَف اَنَءاَرَبُكَو اَنَتَداَس
ِليِبَس يِف َنوُلِتاَقُي اوُرَفَك َنيِذَّلا َو ِهَّللا ِليِبَس يِف َنوُلِتاَقُي اوُنَمآ َنيِذَّلا }



داهجلا و ديحوتلا (27)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

نم جرخي ،وال رخآو شيج نيب قرف :76]،فال ءاسنلا ]{ ِتوُغاَّطلا
، امهوتُم ال اربتعم ايعرش اعنام هقح يف انملع نم إال مكحلا اذه

نيذه ىلع امهدجت نيمهم نيلا ؤس ةباجإ ىلإ عوجرلا ب كحصننو
: ةلأسملا هذهب ناقلعتي نيطبارلا

http://www.tawhed.ws/FAQ/display_question?qid
pageqa=2&i=1&38=

http://www.tawhed.ws/FAQ/display_question?qid
pageqa=1&i=1&394=

دارفأو ةداقلا نيب اهيف قرف ال ةفئاطلا نأ رابتع يفاال عماألذخ
؛أل ةيتوغاطلا ةزهج نماأل اهريغو باهر اإل ةحفاكم قرفو ةطرشلا

ةموظنم ) ةكوشب ةعنتمم ةبراحم ةفئاط نولكشي اعيمج مهن
وه مهنيب قرفلا نكلو ىلا، هللاعت نيد براحت ( ةدحاو ةيتوغاط
تناك كلذل ؛ مهنم اآلرخ ضعبلا نم رثكأ تارفكم مهضعب باكترا

نيدحوملا تقلا اهترشابمل ؛ ظلغأو دشأ اهرفك باهر اإل ةحفاكم قرف
امبر يتلا ةطرشلا عورف يقاب سكع ىلع ، مهداهجو مهنيد أللج
اذهو ، اهتسارحو ، نيناوقلا ةرصن يف اهدارفأ ضعب ةمهم رصحنت
ةبوقع تسيلف ، ظلغملا رفكلا و درجملا رفكلا نيب توافتلا ليبق نم

ىلإ فاضأ نم ةبوقعك هتلماعمو ةعيرشلا يف ادرجم ارفك رفاكلا
رفكلا ظيلغت نم اذهف هب ءازهتس واال نيدلا يف نعطلا و ةبارحلا هرفك

. قيفوتلا ىلا هللاعت بو اذه؛ . ضعب قوف اهضعب تاملظ ، رفكلا قوف

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ديلولا وبأ خيشلا

يسدقملا



داهجلا و ديحوتلا (28)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

؟ هتبحم و ةيلكلا ب رفاكلا نم ؤربتلا نيب قرفن فيك

لا:505 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/30

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

: مكيلع الم سلا

,و ةيلكلا ب هنم ؤربتلا نم الدب رفاكلا نأ انملعت : لضافلا انخيش
عتلا:" هلوق لثم نم رفاكلل ةبحم عون تبثت تاي اآل ضعب نأ دجن

قفون فيكف , ةيباتكلا ةجوزلا ةبحم "وأ تببحأ نم يدهت ال كنإ
. ءازجلا ريخ هللاانع كازج ,و كيف هللا كراب ؟ امهنيب

فيس وبأ : لئاسلا
لدعلا

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

بحلا ريغ ءيش ،وه رفاكلل هنع يهنملا بحلا نأب امهنيب قيفوتلا
هتأرم ال لجرلا ليمو ةوهشلا اهعفاد يتلا ةحابملا ةيجوزلا ةدوملا و
عونلا اذه سيل هنع يهنملا ..ف ةيباتك ةجوز وحن دجوي دق يذلا
ليملا و دييأتلا و ةرصنلا ىلإ ةيدؤملا ةدوملا و بحلا وه امنإو يعبطلا
هلوق يف روكذملا بحلا ،و مهترصانمو مهل االة وملا و مهفص ىلإ
تببحأ نم يأ تببحأ نمب دارملا ( تببحأ نم يدهت ال كنإ ) ىلا عت
ملسملا ىلع جرح ،فال هتببحأ نم دارملا سيلو يدتهي نأ تدرأو
مهنوكل وأ هنم مهتبارقل كلذ ناك ءاوس ةيادهلا رافكلل بحي نأ يف

مهل بحي نأ نيب قرف نكلو ، ةرصنلا و ةوخنلا و ةءورملا يوذ نم
هتبحمو ، اذه ريغ اذهف ، مهسفنأ مه مهبحي نأ نيبو ةيادهلا

ال كلذكو ، اهضقانت االةوال وملا مزلتست ومباالةوال تسيل مهتيادهل
نبا لوقي ، هقلخل وأ هتبارقل رافكلا ضعب هبحأ ول ملسملا ىلع جرح
لوسر مع طبلا يبأ يف تلزن اهنأ نيحيحصلا يف تبث دقو " ريثك

يف موقيو ، هرصنيو هطوحي ناك دقو ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا



داهجلا و ديحوتلا (29)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

يبأ بح عون اذهف "أ.هـ. ايعرش ال ايعبط [ اديدش ابح[ هبحيو هفص
بحلا ال ةبارقلل يعبطلا بحلا ملس هيلع هللا ىلص يبنلل طبلا
هبحي نأ يف ملسملا ىلع جرح ..فال عابت لإل يضتقملا يعرشلا
جرحلا امنإو .. كلذ وحنو مهنم هتبارقل وأ ألخالهق هنورصنيو رافكلا

،قلا ىلا عت هلل مهتداحمو مهرفك ىلع مهبحيو وه مهداوي نأ يف
َّداَح ْنَم َنوُّداَوُي ِرِخآْلا ِمْوَيْلا َو ِبِهَّللا َنوُنِمْؤُي اًمْوَق ُدِجَت :(اَل ىلا عت

ْمُهَتَريِشَع ْوَأ ْمُهَناَوْخِإ ْوَأ ْمُهَءاَنْبَأ ْوَأ ْمُهَءاَبآ اوُناَك ْوَلَو ُهَلوُسَرَو َهَّللا
ٍتاَّنَج ْمُهُلِخْدُيَو ُهْنِم ٍحوُرِب ْمُهَدَّيَأَو َناَميِإْلا ُمِهِبوُلُق يِف َبَتَك َكِئَلوُأ
ُهْنَع اوُضَرَو ْمُهْنَع ُهَّللا َيِضَر اَهيِف َنيِدِلا َخ ُراَهْنَأْلا اَهِتْحَت ْنِم يِرْجَت

(22) َنوُحِلْفُمْلا ُمُه ِهَّللا َبْزِح َّنِإ اَلَأ ِهَّللا ُبْزِح َكِئَلوُأ

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (30)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (31)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

و ناتسناغفأ يف االصتاالت تاكرش يف لمعلا مكح
؟ قارعلا

لا:513 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: رشنلا ةيعرشلاخيرات ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

يف ماركلا ةوخ ..األ انخيش .. هتاكرب هللاو ةمحر و مكيلع الم سلا
يف لمعلا مكح وه..ام يلا 0.ؤس مكب عفن و مكيف هللا كراب 0 ربنملا

و قارعلا لثم ةلتحم بالد يف لومحملا فتاهلل االصتاالت تاكرش
؟ ناتسناغفأ

بر : لئاسلا
ىلر فغا

* * *

: باوجلا

: لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

و نويبيلصلا اهمدختسي تاكرشلا هذه لثم نأ كنظ ىلع بلغ اذإ
دض برحلا يفو مهشويج نيبو مهنيب لصاوتلا يف نودترملا

مهرابخ وأل مهل عبتتو مهيلع سسجت نم رشابم لكشب نيدهاجملا
انناوخإ نم هب عمسن يذلا ءيشلا وهو كلذ، ريغو االمهت صتاو

واأل ةنيفلا نيب نوموقي كلذل - ناتسناغفأ يف ةصاخ - نيدهاجملا
، مهيلع برحلا يف مدختست اهنوكل االصتاالت جاربأ ريجفتب ىرخ
يف تاكرشلا هذه لثم يف لمعلا كل زوجي فال كلذك ماداألرم امو
ىلع مهترهاظمو رافكلا ومالة يف لخدي كلذ ،ألن نطاوملا كلت

اهمادختسا بلغأ نأو كلذ خالف كدنع تبثي اممل اذه ، نينمؤملا
. ملعأ ...وهللا ةحاب اإل ىلإ مكحلا عجريف ، طقف يندم

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (32)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

سامحل يمتنأ ينأ مهمهوتل يتفيظو نم ينودرط
؟ عنصأ اذامف ، اهنم يتءارب نوطرتشيو

لا:608 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/30

دمحم وبأ خيشلا : بيجملا
يسدقملا

لا: ؤسلا

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

.. مكيلع الم سلا

نم ةعماجلا مايأ تنك دقو ةيبرغلا ةفضلا - نيطسلف نم باش انأ
ةيعرشلا مهتافلا خم نم ريثكلا يل ادب امل نكلو سامح نيرصانم

، مهدارفأ ضعب عم ةيصخش تاق عال يل تيقب نكلو مهنع تدعتبا
فينو نيماع دعبو رتويبمك - ملعم ةفيظو يف تفظوت دقف مهملا

نأ يل ليق يرحتلا و ثحبلا دنعو لمعلا نم يلصف مت ةفيظولا نم
امبو - يمعو يبأ يلع طغض اهدنعف !!" سامحل يئامتنا وه" ببسلا
مهل لوقأو تارباخملا دنع بهذأ نأب - سامح تسل ينأ لوقأ يننأ
طبضلا ب ملعا -وال كلذب دهعت باتك بتكأو سامح نم تسل يننأ

لعفأ مل نإو . يتيبثت امبرو يعاجر إل يقابلا ب لفكتيس يمعو ،- هصن
ىرخأ ةيموكح ةفيظو يأ نم عونمم حبصأسو يتفيظول دوعأ نلف
هنومسي ام تبلط نإ صاخ لمع يأ يف يلع قيضي دق هنأ نظأو

انأواآل . ملعا وهللا هباش ام وأ ةصاخ ةحلصم يأ حتفل كولس نسح
دحاو انأف ملعللو ، نوبلطي ام لعف زوجي له ةديدش ةريح يف ن
تعجر نإ ىشخأو - سامح مهلك اوسيلو - نييلوصفملا تارشع نم

اذام ؟ لزانت اذام نع ، طقف اذه عجر اذامل سانلا لوقي نأ يدحو
ديعاوم اهلو .... نويد يلع انأ ملعللو !! ينيد يف نوكشيف ؟ لعف

وأال بتارلا ىلع ادمتعم تنك ألين اهتقو يف اهكلما دقال قاقحتسا
نع ايصخش يسدقملا خيشلا بيجي نأ وجرأ ؟ لعفأ اذام . لوأب
ءاش نإ يدوجس يف ءاعدلا ينم هلو - ااااااادج لجعتسملا - يلا ؤس

هللا.

وبأ : لئاسلا
ةماسأ



داهجلا و ديحوتلا (33)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

* * *

: باوجلا

هللا.. لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا هللاو مسب

كجرحتو كفقوت ىلع اريخ هللا كازجو كيف هللا كراب لئاسلا األخ
اذهف ؛ مهفلا خت تنك ولو لإلسالم نوبستني نمم ةءاربلا راهظإ نم

األ لخاد الزيلا نمم ةيلك ةءارب أربتي ال ،هنأ ملسملا يف لص وهاأل
ق امك اعدتبم مهنم ناك نمل رجزلا هجو ىلع هللامإال ةينامي اإل ةوخ
: قفلا ردقلا يف نيضئاخلا حلا هل لقن نمل رمع هللانب دبع لا
..( ينم ُءارب مهنأو ، مهنم ءيرب ينأ مهربخأف كئلوأ تيقل اذإف )

لعجت عئارذلا ضعب فورظلا ضعب يف ةءاربلا هذهب فحي امبر نكلو
دشأ اوناك نإ اصوصخ اهبلطي نمل اهراهظإ نم جرحتي ملسملا
جرحتت تنأف كنم عقو امك ، مهنم ةءاربلا هنم بلط نمم افارحنا

وهف .. اريخ هللا كازج كيلع ركني ال اذهو كلذ يف حتف ءاضرإ نم
امف ؛ كلذ لجأ نم األىذ لمحت دح ىلإ سيل نكلو كنم نسح رمأ
ىلإ يبزحلا باستن نماإل كتءارب تابثإ طقف وه كنم بولطملا ماد
كل نونذأيو كولس نسح نويواحتفلا كيطعي يك سامح ةكرح

نييواحتفلا عم سامح هلعفت ام نيع وهو كتفيظو ىلإ عوجرلا
يداهجلا رايتلا هاجت نييداهجلا نييفلسلا عم هلعفتو اضيأ حتف هاجت

كنأو اصوصخ كيلع اسأب كلذ يف ىرن ،فال اهمكح قطانم يف
مهميظنت ىلإ يمتنت ال لعفلا ب كنأو كنم عقاولا و ةقيقحلا هنأ تركذ

رارض األ كسفن نع عفدتل كلذ تبثأ ول كيلع جرح يأف
.. اهتركذ يتلا

كسفن ىلع لخدتو رارض األ كلت لمحتت نأ كل ىرن ال نحنف
تايحضتلا نم هوحن وأ كتفيظو كرت فلكتتو جرحلا و ةقشملا

ب تنأ ءيشب اإلدالء درجملو سامحك ةيعدب ةكرح نويع داوسل
اذإو اهريغ وأ حتفل ءاضرإ ال يعرش روظنم نم هل ققحم لعفلا
نم سامح فلا خت كنأ يأ نييواحتفلل كلذ رهظت نأ تعطتسا
باأل ببستي مل نإ كل كلذ بحنف حتفل ءاضرإ ال ةيعرش تاقلطنم
ةينس ةكرح ىلإ ةهجوم كنم ةبولطملا ةءاربلا تناك ولو .. كل ىذ
هنم كجرحت ناكلو اذه لثمب كانبجأ امل حيحصلا جهنملا ىلع

.. اغاستسم ةفيظولا نم نامرحلل كسفن ضيرعت كفلكتو ابولطم
اذهاأل يف كسفن ىلع ددشت نأ ىرن فال كلذك سيل ماداألرم امو

اهلجأ لولحو كنويد ةرثكو مكدنع فئاظولا حش عم اصوصخ رم
ىقثولا هارعو ديحوتلا بانج ىلع اصرح هللا كداز .. تركذ امك

.. ريخ لكل كقفوو كددسو

يسدقملا دمحم وبأ : خيشلا ةباجإ



داهجلا و ديحوتلا (34)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

نوربتعي ملا علا يف دوهيلا لك له
؟ ءادعأ

لا:504 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/30

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

-: هتاكرب هللاو ةمحر و مكيلع الم سلا

عم نوفقي نيذلا دوهيلا لوح صاخش األ دحأ عم شاقن يف تنك
قفلا ءادع مهاأل دوهيلا نأ هل تلق و ةرهاظملا خالل نم نيطسلف
اآلةي صخشلا ىلع درلا يف يعجرم ناكو . طقف ةينايهصلا ال

-: ةميركلا

ْاوُكَرْشَأ َنيِذَّلا َو َدوُهَيْلا ْاوُنَمآ َنيِذَّلِّل ًةَواَدَع ِساَّنلا َّدَشَأ َّنَدِجَتَل }
َّنَأِب َكِلَذ ىَراَصَن اَّنِإ ْاَوُلا َق َنيِذَّلا ْاوُنَمآ َنيِذَّلِّل ًةَّدَوَّم ْمُهَبَرْقَأ َّنَدِجَتَلَو

82 ةدئاملا { َنوُرِبْكَتْسَي الَ ْمُهَّنَأَو ًاناَبْهُرَو َنيِسيِّسِق ْمُهْنِم

طقف مهنم برحلا لهأ مأ ءادعأ نوربتعي دوهيلا لك له يلا ؤس
. ءادعأ نوربتعي

: لئاسلا
ناسرف

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

.. دعبو هللا لوسر ىلع الم الةوسلا هلل،وصلا دمحلا هللا،و مسب



داهجلا و ديحوتلا (35)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

ٌرمأ اذهو ةمذ، وال نامأ وال دهع هل سيل نم وه يبرحلا رفاكلا نإف
رفاكلا نأ نيملسملا نم ريثك دنع خسرت دق ؛ألهن هنايب نم الدب مهم

امأ ، طقف الح سلا لمحيو يركسعلا سابللا سبلي نم وه يبرحلا
ام وهو الح سلا لمحي وال يركسعلا سابللا سبلي ال يذلا رفاكلا

لطاب مهفلا اذهو هنم، ردب امهم براحمب سيلف ( يندملا بـ( ىمسُي
ةيعضولا نيناوقلا ب مكحلا ةجيتن سانلا نم ريثك ىدل خسرت ،

اذه يف بيجعلا نمو ، ةيعرشلا تاحلطصملا نع دعبلا و ةرفاكلا
ماكح األ نولِّزني اوحبصأ لوستلا ءاهقفو تاموكحلا ءاملع نأ نامزلا
يف يندملا ،ف لطابلا مهفلا اذه ىلع ًءانب عقاولا ىلع ةيعرشلا

هللا نيدل نيبراحملا دشأ نم ناك نإو هب ساسملا مرحي مهفرع
الح، سلا لمحي وال يركسعلا سابللا سبلي ال هنأ ماد هلا،ام مو هيأرب

. انيلع الح سلا لمحي يذلا و طقف لتاقملا لجرلا وه يبرحلا و

ءانثتسا بال نيطسلف ضرأ ىلع دوهيلا عيمج نأ حيحصلا ف هيلعو
هذه نوديؤي نيذلا نيطسلف جراخ دوهيلا كلذكو ، نوبراحم مه

مهتيبلا غو يونعملا وأ يلا ملا وأ يداملا معدلا اهل نومدقي وأ ةلودلا
مهءاربك نإ لب ، ةيلك ال ةيبلغأ ةيهقفلا ةدعاقلا نأ مولعمو ، كلذك

ؤهالء نم ريثك نم نيملسملا اإلسالمو ىلع دشأ نيطسلف جراخ
ىراصنلا نوبلؤي نيذلا مهف ؛ نيطسلف ضرأ ىلع نودجوي نيذلا

الل تحا ىلإ مهنوعفديو ، نيملسملا ةلتاقم ىلع مهنوضرحيو
نيذلل ةوادع سانلا دشأ مهنأ انبر لوق مهيلع قدصف ، مهيضارأ
نيذلا ىلع اآلةي يف ركذلا ب ىلا عتو هناحبس انبر مهمدق ،لب اونمآ

اللباآل دتس فاال هيلعو . نينمؤملل مهئادع بغلا ىلع لدي امم ، اوكرشأ
هيلع،وال رابغ ال ديدسو حيحص نيملسملل دوهيلا ةوادع ىلع ةي
، يناملع يدوهيو ، نيدتم يدوهيو ، ينويهص يدوهي نيب قرف

ةوادع يف مهلكو ، ءاوس رفكلا يف مهلكف خلا، ... يعويش يدوهيو
هذه نيب قيرفتلا نييناملعلا و لا هجلا ضعب لواحي ، ءاوس نيملسملا

ةقيقحلا سمطو دوهيلا عيمج هاجت ةوادعلا عييمتل تاحلطصملا
يهو سنج مسا يفاآلةي ( دوهيلا ) ةظفلو ، مهعم عارصلل ةينيدلا
ىقبيف ، صصخم كانه سيلو ، دوهيلا عيمج معتف ، مومعلا غيص نم
ضعب صصخي مل ىلا عتو هناحبس ىلوملا مادام همومع ىلع ظفللا

يف ىلا عتو هناحبس هلوقب ىسيع عابتأ ضعب صصخ امك دوهيلا
اَّنِإ ْاَوُلا َق َنيِذَّلا ْاوُنَمآ َنيِذَّلِّل ًةَّدَوَّم ْمُهَبَرْقَأ َّنَدِجَتَلَو اآلةي:{ سفن
وهف طقف ةنياهصلا ب ةصاخ اآلةي هذه نأ ىعدا نمف ،{ ىَراَصَن
ىلع لدي اممو . ليلد ريغبو ىوهلا هللاب كلالم صصخم ئطخم
ءازجأ التحالل نيديؤم اولا زام مهنأ : نيملسملل اعيمج دوهيلا ةوادع

، داعيملا ضرأ مهضرأ نيطسلف نأب نونمؤيو ، نيطسلف نم ةريبك
نومزتليو ، ةيدوهيلا مهتلود معدل مهلا ومأ نم اًءزج نوعطتقيو

بهذت يتلا و مهتلود مهيلع اهضرفت يتلا سوكملا و بئارضلا عفدب
يف نوشيعيو اإلسالم، ضرأ ىلع مهتلود ديطوتلو يركسعلا معدلل



داهجلا و ديحوتلا (36)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

ملسم ألي نوحمسي وال نيملسملا ب نوطلتخي ال مهب ةصاخ ءايحأ
ىلص يبنلا ندل نم مهنديدو مهنيد اذهف . مهئايحأ يف شيعي نأ

. ةعاسلا مايق ىلإو اذه انموي ىلإ ملسو هيلع هللا

رشلا لا صيإ مهيلع بجي هنأ دوهيلا بهذم نم :نإ اميدق ليق لب
هنأ كلذ دعب دقتعي نمف ناك، قيرط يأب نيدلا يف مهفلا خي نم ىلإ

لهاجو ، نيكسم جذاس وهف نيملسملا يداعُي ال يدوهي دجوي
. عودخم

جمارب دقعي يذلا ، ثيبخلا يتوغاطلا هباإلعالم موقي ام امأ
يف ، ةينويهصلل ءادعأ مهنأ اًبذك نوعَّدي نيذلا ؤهالء اهيف فيضتسي
مهنمو انل ملا سملا مهنم نأب دوهيلا ؤهالء ريوصتل هنم ةلواحم
بلقو هيومتو بذكو عادخ كلذ لك ؛ نيملسملل يداعملا ينويهصلا

ولاالء اوعيميل ، نيملسملا نم ةلهجلا و جذسلا اهب نوعداخي ، قئاقحلل
دوهيلا ةوادع نع ةينيدلا ةغبصلا اوعزنيلو ، نيملسملا دنع ءاربلا و

و نجلا نيطايش تاوطخ نم ةوطخ يهإال امو ، انعم مهتكرعمو انل
. دوهيلا عم عيبطتلا قيرط يف سن اإل

. قيفوتلا ىلا هللاعت بو اذه؛

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ديلولا وبأ خيشلا

يسدقملا



داهجلا و ديحوتلا (37)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (38)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

؟ مكاحملا يف جاوزلا دقعل نوذأملا ليجست مكح

لا:621 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/31

دمحم وبأ خيشلا : بيجملا
يسدقملا

لا: ؤسلا

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

ريغ مكاحملا يف حاكنلا دقع لجسي يفبالاند نوذأملا دعب:نإ امأ
هللاو لزنا امب مكحت ةيعرش مكاحم انيدل دجوي ال نحنو ةيعرشلا
ىلع درلا وجرأف بالاند يف اندنع هنتف تثدحأ اهنإ انخش هللااي
مكيلع الم ..وسلا عيرسلا درلا وجرأف ايبيل نحن ملعلا عم ةلا سرلا

. هتاكربو هللا ةمحرو

نبا هللا دبع : لئاسلا
حومج

* * *

: باوجلا

هللا لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا

هدقع دعب نوذأملا مايق يف جرح نم مكيلع ىرن ..ال لضافلا اناخأ
تناك ةيعرش مكاحملا يف هقيثوتو هليجستب موقي نأ جاوزلا دقعل

، حاكنلا يف هل يعرش الرثأ ليجستلا و قيثوتلا اذهف ةيعرش ريغ مأ
ىولبلا اهب تمع يتلا و ايمسر قارو األ قيثوت باب هلإالنم ةميق وال

ناطلس بايغ لظ يف مهقوقح قيثوتل سانلا اهنع ينغتسي وال
األ قارو واأل دوقعلا الدو يملا تاداهش قيثوت ليبق نم وهو ، عرشلا

تراص يتلا و مهقوقحو مهباسنأ تابث إل سانلا اهجاتحي يتلا ىرخ
قوقحلا ءادأو لماعتلا لبقت ال ىرخ األ ةيموكحلا ةزهج واأل مكاحملا

نتفلا الفو خلا ةراثإو كلذ نم جرحتلا و فلكتلل يعاد إالاهب..وال
هلعفي امك ، تارفكملا نم هرابتعا نع ال ضف ، هببسب نيملسملا نيب
كلذ نأ كش وال نيملسملا مومع هب نورفكيف لا هجلا غلاالة ضعب
ضالال نم انناوخإو هللا انذاعأ .. مهتافارحناو ضالالتغلاالة نم

.. مهت



داهجلا و ديحوتلا (39)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

يسدقملا دمحم وبأ : خيشلا ةباجإ

براحملا رافكلل ضر األ عيب مكح ام
؟ ملا سملا و مهنم

لا:517 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/31

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

نم مداقلا بالاند،وأ يف نطاوملا ينارصنلل ضر األ عيب مكح ام
اهعيب مكح امو ، نطاوملا يدوهيلل ضر األ عيب مكح امو ، برغلا

أل ةباج اإل وجرأ ، يدوهيل اهعيبيل اهيرتشي هنا انيدل حجرتي ملسمل
هللا مكازجو ، هيلع ةباج اإل متت ملو لبق نم لا ؤسلا ب تثعب ينن

اريخ ىلا عت

: لئاسلا
يطلس

* * *

: باوجلا

هيلع ةباج اإل تمت دق ألهن كلا ؤس ىلع ةباج اإل متت مل لئاسلا اناخأ
ةباتك لبق داهجلا و ديحوتلا ربنم يف رظنلا كسفن تفلك ولو ؛ اقبسم

يسدقملا خيشلل ؛ هيلع ةلصؤم ةلصفم ةباج اإل تدجول اذه كلا ؤس
دوهيلل نيملسملا يضارأ عيب ةمرح يف ةيسدقملا ىوتفلا ): ناونعب

: طبارلا اذه ىلع اهدجت ( نيبراحملا نم مهريغ وأ نييبيلصلا و

http://almaqdese.net/r?i=gtrmmmji

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا



داهجلا و ديحوتلا (40)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (41)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

امل نوداعم مهنأ نوعَّدي نيذلا دوهيلا ماركإ مكح
؟ ليئارسإ ةلودب ىمسي

لا:519 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/11/2

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

هب ماق يذلا لعفلا مكح لوح ماركلا انخياشم نم ةداف اإل وجرأ
مهنأ نوعَّدي نيذلا دوهيلا ميركتب ةليلق روهش لبق ةزغ توغاط
نكل دوهيلا دض انسل اننإ هلوقو ، ليئارسإ ةلودب ىمسي امل نوداعم

يلا: تلا طبارلا يف هروص نودجت لعفلا اذهو يفاالتحالل. انتلكشم

http://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=44
8102

مكتانسح نازيم يف هنومدقت ام لعجي نأ ريدقلا يلعلا هللا لأسأ
مكيلع الم .وسلا ءازجلا ريخ نيملسملا اإلسالمو نع مكيزجيو

. هتاكربو هللا ةمحرو

: لئاسلا
هلل دحوم

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

... دعبو هللا، لوسر ىلع الم الةوسلا هلل،وصلا دمحلا هللا،و مسب

،نأ نيشمو يزخم ألرم هللاهنإ ،وو طبارلا يف نيتروصلا انيأر دقل
عيباسأب اهدعبو ، مهمركيو دوهيلا تاماخاح توغاطلا اذه لبقتسي
مهتبلا طمل ةيميت نبا دجسم يف نيدحوملا نيملسملا لتقب رمأي
ىمسُي ام ةوادع نوعَّدي نيذلا دوهيلا ؤهالء هللا.نإ عرش قيبطتب



داهجلا و ديحوتلا (42)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

لإلس نوداعم مهتقيقح يف مه ،لب نوعداخم نوباَّذك مه ليئارسإب
ةسايس ضعب نوضفري مهنأب اورهاظت نإو مهو ، نيملسملا المو

، اهنومعديو اهنوديؤيو ، اهتلمج يف اهنوقفاوي مهنأ ،إال مهتلود
مهتوادع انبر انل نيب دقو ، اهلجأ نم نوبراحيو اهنع، نوعفاديو

ًةَواَدَع ِساَّنلا َّدَشَأ َّنَدِجَتَل }: هناحبس قلا ثيح ؛ نينمؤملل اعيمج
ؤهالء عيمجف ،[82: ةدئاملا ]{ اوُكَرْشَأ َنيِذَّلا َو َدوُهَيْلا اوُنَمآ َنيِذَّلِل

نيرفاكلا وماالة نع هناحبس اناهن دقو ، نوبراحم رافك دوهيلا
و نوعلا مدقو رهاظ نم وماالة نع ىتح اناهن انل،لب نيبراحملا

َنيِذَّلا ِنَع ُهَّللا ُمُكاَهْنَي :{اَمَّنِإ هناحبس قفلا ، انبراح نمل ةرصنلا
ْمُكِجاَرْخِإ ىَلَع اوُرَهاَظَو ْمُكِراَيِد ْنِم ْمُكوُجَرْخَأَو ِنيِّدلا يِف ْمُكوُلَتاَق

يأف ،[9: ةنحتمملا ]{ َنوُمِلا َّظلا ُمُه َكِئَلوُأَف ْمُهَّلَوَتَي ْنَمَو ْمُهْوَّلَوَت ْنَأ
،لب نينمؤملا و هيبنو هنيدو هبر ءادعأ ءرملا يلا وي نأ نم ربكأ ملظ

. نيعمجأ سانلا و

ةحيرص ةدر ءايلوأ ىراصنلا و دوهيلا ذاختا نأ هيف بير ال امم هنإ
َدوُهَيْلا اوُذِخَّتَت اَل اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ ىلا:{اَي عت هللا،قلا نيد نع

ْمُهْنِم ُهَّنِإَف ْمُكْنِم ْمُهَّلَوَتَي ْنَمَو ٍضْعَب ُءاَيِلْوَأ ْمُهُضْعَب َءاَيِلْوَأ ىَراَصَّنلا َو
همحر مزح نبا :51]،قلا ةدئاملا ]{ َنيِمِلا َّظلا َمْوَقْلا يِدْهَي اَل َهَّللا َّنِإ
ُهَّنِإَف ْمُكْنِم ْمُهَّلَوَتَي ْنَمَو } ىلا عت هلوق نأ حص ): ىلحملا يف هللا

ال قح اذهو , رافكلا ةلمج نم رفاك هنأب هرهاظ ىلع وه امنإ { ْمُهْنِم
.أ.هـ. نيملسملا نم نانثا هيف فلتخي

، مهنأش عفرو مهميدقتو ، مهماركإو رافكلا لا بقتسا نأ ىلإ هبنن نكل
واإل لدعلا نم مهضعب دنع امل كلذ ناك ولو ؛ مهميظعت يف ةغلا وبملا

سيلو ، رئابكلا نم ةريبكو مثإ ؛وه مهنيدو مهرفك لجأ نم ،ال فاصن
اذه ىلع ءانثلا حيبي مهفاصنإو مهلدعف . ةرفكملا االة وملا روص نم
ىلع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ءانث يف امك فاصن واإل لدعلا

وماال حيبي ال هنكلو ، دحأ هدنع ملظي ال هنأب سإالهم لبق يشاجنلا
واإل ربلا حابي كلذكو .. مهتنهادمو مهيلإ نوكرلا وأ مهتدوم وأ مهت
:(اَل ىلا عت هلوق يف امك نيملسملا ىلإ هناسحإ تبث نم ىلإ ناسح
ْنِم ْمُكوُجِرْخُي ْمَلَو ِنيِّدلا يِف ْمُكوُلِتاَقُي ْمَل َنيِذَّلا ِنَع ُهَّللا ُمُكاَهْنَي
نكلو ( َنيِطِسْقُمْلا ُّبِحُي َهَّللا َّنِإ ْمِهْيَلِإ اوُطِسْقُتَو ْمُهوُّرَبَت ْنَأ ْمُكِراَيِد

.. مهيلإ نوكرلا و مهميظعتو مهميدقتو وماالمهت حيبي ال كلذ

انرايد نم انوجرخأ دق دوهيلا نأ اننامز يف دحأ لكل مولعمو
معديو اضعب مهضعب رصني انيلع بلإ مهو نيدلا يف انولتاقو

ل يئارسإ ةلود ةاداعم نوعدي نيذلا نأ اضيأ مولعمو .. اضعب مهضعب
تاقلطنم نم هنورهظي لب نيملسملل ابح كلذ نوعدي ال مهنم

فلا ،والخت اضيأ نيملسملا لإلسالمو نيفدلا دقحلا لمحت ةيدئاقع
مهف ؛ طقف تايولو واأل تايل إالباآل ليئارسإ ةلودل نيديؤملا دوهيلا
مدهو حيسملا مودق رخؤيس اآلن ليئارسإ ةلود دوجو نأ نودقتعي



داهجلا و ديحوتلا (43)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

يعدي كلذ ،وأللج مهدئاقع نم كلذ وحنو لكيهلا ءانبو ىصق األ
كلذ أللج مهضعب حرصيو لب ليئارسإ ةلود ةوادع مهنم يعدي نم
نع ردصي ام خلا .. ةبصتغم لئارساو نيملسملل قح نيطسلف نأ
يف مهقحب مهفارتعاو نيملسملل مهبح نم سيل هلك اذهو ، مهضعب

؛ اهيلإ ةوعدلا ب نولجعتسي دئاقع انلق امك كلذ ثعاب ،لب نيطسلف
رتغي فال هيلعو ، ةيدئاقعلا و ةيتاروتلا مهدوعوو مهينامأ قيقحت

و ىقمحلا إال ليئارسإ ةلود مايقل ؤهالء لا ثمأ ةوادع ءاعداب
.. نيلفغملا

يفاال انتلكشم نكل ، دوهيلا دض انسل اننإ : توغاطلا كلذ لوق امأ
و ةبارحلا رافكلا تقلا يف هدنع ةلعلا نأ ىلع ينبم اذهف تحالل؛

مهوحنو نيملسملا ناوخ هلاإل جِّوري ام اذهو ، رفكلا سيلو لا تقلا
دساف جهنمو لطاب أدبم اذهو ، امئاد ةيمازهن اال راكف األ باحصأ نم

هب اودسفأو ، داهجلا هب اومزقو ، نيدلا هب اوعيم ، ليخد دقتعمو
. ءاربلا ولاالءو ةديقع

مهيف امب باتكلا لهأ نم نيرفاكلا لا تقب نورومأم اننأ حيحصلا و
ىلا: عت ،قلا طقف مهتبراحم ببسب ،ال رفك نم مهدنع امل دوهيلا
َمَّرَح اَم َنوُمِّرَحُي اَلَو ِرِخآْلا ِمْوَيْلا اَلَوِب ِبِهَّللا َنوُنِمْؤُي اَل َنيِذَّلا اوُلِتاَق }
ىَّتَح َباَتِكْلا اوُتوُأ َنيِذَّلا َنِم ِّقَحْلا َنيِد َنوُنيِدَي اَلَو ُهُلوُسَرَو ُهَّللا
هناحبس انرمأو .[29: ةبوتلا ]{ َنوُرِغاَص ْمُهَو ٍدَي ْنَع َةَيْزِجْلا اوُطْعُي

ال هدحو هللا دبعيو ، ضر نماأل رفكلا و كرشلا يفتني ىتح مهلا تقب
ُنيِّدلا َنوُكَيَو ٌةَنْتِف َنوُكَت اَل ىَّتَح ْمُهوُلِتاَقَو ىلا:{ عت هل،قلا كيرش

ِهَّلِل}[األفنلا:39]. ُهُّلُك

اإل مدعو بهللا، نامي اإل مدع وه: مهلا تقب لألرم يقيقحلا ببسلا ف
مهنيدت مدعو ، هلوسرو هللا مرح ام ميرحت مدعو اآلرخ، مويلا ب نامي
تايرفكلا نم كلذ ريغو اإلساليم، نيدلا وهو قحلا نيدلا ب

اهل. ةيلا تلا تاي اآل يقاب يف تاروكذملا

، كرشلا و رفكلا نم مهدنع ام ببسب مهل انلا تق نإف ةلمجلا بو
،ال نيملا علا بر هلل سانلا ديبعتو ضر نماأل رفكلا اذه يفن انبجاوو
الل تحاو انيلع مهئادتعا لجأ نم مهل انلا تق ؤهالءنأ يعدي امك
، نيملسملا نيد نم مولعم وه ام فلا خي ، لطاب أدبم اذهف ، انضرأ

موهفم مزقيو ، ةقباسلا تاي يفاآل هناحبس هللا كالم حيرص ضقانيو
ضقانيو ، نيققحملا ءاملعلا عامجإ فلا خي كلذ قوفو ،لب داهجلا

حلا صلا انفلسو ماركلا هتباحصو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةريس
مهداهجو نيرفاكلا عم مهلماعت يف نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر

. قيفوتلا ىلا هللاعت بو اذه؛ .. مهايإ



داهجلا و ديحوتلا (44)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ديلولا وبأ خيشلا

يسدقملا

عم ةرمُعلا يلإ ملسملا رفس مكح ام
؟ هتمذ يف يوبر نيد دوجو

لا:595 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/11/2

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

نكلو , ةصاخلا اهتقفن يلع ةرمُعلا يلإ همأ عم باهذلا ديري لجر
ملع ,واآلن هديدستب موقي أالن وهو , ًايوبر ًاضرق ضرتقا لجرلا اذه
زوجي له لأسي لجرلا اذهف . كلذ يلع مدان وهو ضرقلا اذه ةمرحب

. هبتار قيرط نع دّدسي يوبرلا ضرقلا اذه كرتو همأ عم باهذلا هل
ىتح هدلب كرتي نأ اهبحاصل زوجي ال يتلا نويدلا مكح همكح نأ مأ

. نيروجأم انوتفأ ؟ اهددسي

اإلساليم برغملا نم : لئاسلا
االسالم خومش

* * *

: باوجلا

... لئاسلا يخأ

و هيلع يذلا نيدلا دادسل امظتنم اردصم كرت دق لجرلا نأ امب
ةرمعلا ىلإ جورخلا يف هيلع جرح فال هرفس يف عنامي ال نيدملا
لوطت دق ضورقلا هذه لثم نأو ةصاخ ، ةصاخلا هتدلا و ةقفن ىلع
عفدي نأ لجرلل لحي وال ادساف ناك نإو نيدلا اذهف ، اهدادس ةرتف

؛إالنأ ةدايزلا هذه ذخأ نئادلا ىلع مرحيو ضرقلا لصأ نع دئازلا
، ةيوبر ةدايزلا نود ضرقلا غلبم لصأب اعرش انيدم حبصأ لجرلا

هعنمي نئادلا و ضرقلا غلبم لصأ هب ددسي ام كرتي مل لجرلا ناك ولف



داهجلا و ديحوتلا (45)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

... ضرقلا غلبم لصأ ددسي ىتح اهتقو رفسلا هل زوجي فال رفسلا نم
هيلع جرح فال هبتار نم مصخي نيدلا نأ لئاسلا ركذ امك لا وحلا امأ

.. هتمذ يف نيد دوجو ةهج نم ةرمعلل رفسلا نم

ةريبكو مارح اذهف ةنيعملا ةلماعملا هذه يف ابرلا ب لماعت هنوكو
ام مادختسا هل زوجي وال كلذ نم ةبوتلا هيلع بونذلا رئابك نم
ماد ام نكل ... ثيبخ بسك ألهن ةرمعلا يف ةقفنك ملا نم هضرتقا
ددجي نكل هترمع ىلع ةلماعملا كلتل رثأ فال همأ ةقفن ىلع ابهاذ

هذه لثمل ةدوعلا مدعو ابرلا ب لماعتلا نع اإلقالع ىلع مزعيو ةبوتلا
. ملعأ ..وهللا ةلماعملا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (46)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (47)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

؟ يريغ هللا- دعب أليم- سيل نكلو داهجلا نأ ديرأ

لا:586 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/11/2

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

هللا ىلص دمحم هللا لسر لضفأ ىلع الم الةوسلا هللاوصلا مسب
نأ ديرأ ملسم باش انأف : دعبو نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو هيلع
يلع طقسي لهف يريغ أليم سيلو ىفوتم يدلا و نكلو دهاجأ

. يعرش رذعب سيل اذه ربتعي امأ داهجلا ضرف

مصاع وبأ : لئاسلا
يرصملا

* * *

: باوجلا

هللا... كظفح لئاسلا يخأ

عجراف كلا ؤسل ةهباشملا ةلئس نماأل ديدعلا ىلع ةباج اإل تقبس
نأ باوجلا خوالةص ، تئش نإ هماكحأو داهجلا مسق يف اهيلإ
دوجو مدعل كنع طقسي وال اننامز يف نيع ضرف ناك نإو داهجلا
تنأ يتلا دلبلا بسحب ال يصفت كانه ،إالنأ كاوس كتدلا و ىعري نم

نيدهاجملا ةجاح تنيعت لهو ، اهيف ودعلا تقلا رضح لهو اهيف
دجت مل ولو ريفنلا كيلع بجي لا األوح هذه لثم يفف كلا ثمأ ىلإ
حلا صملا لك ىلع ةمدقم نيدلا ةحلصم ألن كاوس كتدلا و ىعري نم
كتدلا و ىعرت هللانأ ءاش نإ كعسي هنإف كلذ ريغ لا حلا ناك نإو ،
داهجلا ةين كباحصتسا عم ال وعفم ناك ارمأ هللا يضقي نأ ىلإ
ديحوت ىلإ ةوعدلا يف لمعلا هلو كدادعإو كلذب كسفن كثيدحتو
تعطتسا امب نيدهاجملا ةدعاسمو كلذ ىلع ربصلا و كدلب يف هللا

هللا. كقفو يبسال... هيلإ

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (48)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

ةيدبعتلا رئاعشلا ب مايقلا و ديحوتلا ةملكب ظفلتلا له
؟ ملسم درفلا نوكيل نايفكي

لا:57 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/11/2

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. مكيلع الم سلا

والدب يفكت ال ديحوتلا ةملك نأ قماالمكت نم ريثك يف متركذ دقل
نوظفلتي سانأ لوح انلا ؤس ؛ ةايحلا جاهنم يف اهب لمعلا نم

اهريغو موصو صالة نم ةيدبعتلا رئاعشلا ب نوموقيو ديحوتلا ةملكب
ديلا وقتلا تاداعلا و تاضوملا نم ةايحلا جهن نودمتسي نكلو
لهو ؟؟؟ كلذ ريغ مأ نيملسم ؤهالء ربتعن لهف هللا عرشل ةفلا خملا
ةلماعم مهتلماعمو مهل ةاكزلا عفدو مهاتوم ىلع محرتلا بجي

هللا مكازجو .. عوضوملا اذه يف ةداف اإل وجرأ ال؟؟؟ مأ نيملسملا
. اريخ

قيحرلا : لئاسلا
موتخملا

* * *

: باوجلا

هللا.. كظفح لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

نوكت نأ ودعت ال نيملسملا نم ريثك اهيف عقي رومأ نم هتركذ ام
نم جرخت ال اهمظع ىلع - يهو رئابكلا اهنمو رئاغصلا اهنم صاعم
ب ريفكتلا مدع ةعامجلا و ةنسلا لهأ ةديقع لوصأ نمو - ةلملا

قسافلا يصاعملا هذه لثم يف عقو نم ىلع قلطي لب يصاعملا
- ةمايقلا موي وهو بيصن نماإلسالم هل هنكلو قساف وهف ؛ يلملا
مث هبذع ءاش نإ هتئيشمو هللا ةمحر تحت - ديحوتلا ىلع تام نإ
،خبالف باذع نود ةنجلا هلخدأو هنع زواجت ءاش نإو ةنجلا هلخدأ



داهجلا و ديحوتلا (49)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

نأ تركذ كنأ امبو ... ادبأ اهيف خادلا منهج هلإال سيل يذلا رفاكلا
اإلسالماأل ناكرأ نودؤيو ديحوتلا ةداهشب نوظفلتي مهنع لوؤسملا
باإلسالموال مهل مكحي الء ؤهف مايصلا و ةاكزلا الةو كصلا ةيساس

.. ةروكذملا روم أللجاأل مهريفكت زوجي

مهيلع محرتلا زوجيف اإلسالم؛ ةرئاد لخاد مهئاقبب مكحن انمد امو
ىلع مهيلا ونف نيملسملا ةلماعم مهتلماعم بجيو مهل ةاكزلا عفدو
ول خبالفام .. مهتيصعم ردقب مهضغبنو مهيف يذلا اإلسالم ردق
نيبت دعب رفكلا ب مهيلع مكحي اهدنعف تارفكملا نم ارفكم اوبكترا

وال يفكت ال ديحوتلا ةملك نأب قلا نم ةلا قم امأو عناوملا و طورشلا
و كرشلا بانتجاو ديحوتلا قيقحت دارأ نإف اهب، لمعلا نم دب

حارصلا كرشلا ىلع ةماق عماإل ةملكلا ب ظفلتلا ألن قح اذهف ديدنتلا
طقف اهب ظفلتلا دارأ نإ كلذكو .. ائيش ينغي ال هنم ةءاربلا مدعو

. ملعأ ..وهللا لمعلا ىلع ةردقلا عم ةيلكلا ب لمعلا سنج كرت عم

ربنملا يف ةيعرشلا ةنجللا ةباجإ



داهجلا و ديحوتلا (50)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

؟ نيرفاكلا رايد ىلإ ةرجهلا مكح ام

لا:259 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/11/2

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

عماألذخ ، ايكيرمأو ابوروأك نيرفاكلا بالد ىلإ ةرجهلا مكح ام
مهرارطضاو نيدحوملا نينمؤملا ىلع عقاولا ملظلا رظنلا نيعب

؟؟؟ نيد ال جلا شطب نم ذافنلا و مهنيدب رارفلل

: لئاسلا
567 نيهاش

* * *

: باوجلا

... لئاسلا يخأ

لوح هللا هظفح يسدقملا دمحم يبأ خيشلل ىوتف كل ألقن
: خيشلا اهيف لوقي ةرجهلا عوضوم

... ابوروأو اكيرمأك - ةيلص األ رفكلا بالد ىلإ ةرجهلا مكح نع "امأ
نأ ملسملل يغبني ؛فال ةشيعملا عضو نيسحتل اهب ناطيتس -واال خلا
مدع دنع رفكلا بالد ىلإ ةرجهلا زاجأ نم زاجأ امنإو . هيلع مدقي

، كلذل ملسملا رطضا اذإ اميف ، ملسملا اهيلإ يوأي سإالم راد دوجو
األ نورجاهملا جرخ امك جورخلل رطضيو هدلب يف ىذؤي نأ ىنعمب
اهنع لوؤسملا بلاالد ىلإ رجاهي نأ امأ .. ةشبحلا ىلإ ةكم نم نولو
يف امك - ةشيعملا نيسحتو ايندلل لب ةرورض ريغل اهنطوتسيو

ملسملا نيد ىلع اهنتفو اهدسافم نم روهشم وه ام عم - لا ؤسلا
صيرحلا ملسملا هيف لهاستي نأ يغبني ال امم اذهف ؛ هلهأو هضرعو

... هريغب ظعو نم ديعسلا .و هلهأو هنيد ىلع

نم نورذحي نيلقاعلا نيملسملا ةوخ نماإل كانه هفرعن نم لكف
مويلا لإلسالم ةبستنملا بلاالد نم اريثك ،ألن رطضملا ريغل ةرجهلا



داهجلا و ديحوتلا (51)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

ىلع ارش لقأو ءرملا نيد ىلع نوهأ اهداسفو اهتمظنأ رفك ىلع
... ضعب نم نوهأ رشلا ضعب كينانح ليق؛ دقو . هضرعو هلهأ

ابوروأو اكيرمأ لا ثمأ ىلإ ةرجهلا ب كحصنن ال نحنف ؛ هيلعو
اميف شيعلا نم انكمتم تمد ام اهنع لوؤسملا بلاالد نم اهوحنو

: يراخبلا حيحص يفو . كنيد ىلع ةنتفو اداسف لقأو اهنم نوهأ وه
.( نتفلا نم رارفلا نيدلا نم باب )

امو اهنم رهظ ام نتفلا نم كايإو انذاعأو ءوس لك نم هللا كظفح
."أ.هـ. نطب

بالد ىلإ ةيتوغاطلا ةمظن األ شطب نم ارارف ةرجهلا تناك اذإف
اهدنع ةرجهلا زوجتف لدعلا نم اردق ولو اهيف نيلا نأ وجري ىرخأ
تناك اهنوك -عم يبنلا رمأب ةشبحلا ضرأ ىلإ ةباحصلا ةرجه ليلدب
سنجتلا ةلأسم لوحو ... اهكلم لدع نع فرع امل رفك- بالد

ةبسنلا "ب دمحم وبأ خيشلا باجأ لودلا كلت لثم تايسنجب
نيبو ةيكيرم األ ةيسنجلا نيب ًاقرف ىرن ال نحنف ، سنجتلا عوضومل
لقأ ىراصنلا نأ مولعمف ؛ سكعلا ىلع ،لب اندنع ةدرلا لود تايسنج

. نيدترملا نم ًارش

وأوال اهلماح ةنتف ىلإ ةيسنجلا هذهب سنجتلا يدؤي ال ؛نأ طرشب
يف نوكي ال ؛نأ طرشبو . نيريثكلا دنع لصح امك مهنيد عايضو هد

– مهنيناوقو رافكلل ولاالء ىلع مسقلا -ك رفكم لمع اهيلع لوصحلا
ك يأب نيتفشلا كيرحت وأ نارقلا ةءارق نم بابشلا ضعب هلعفي امو
ىلع لوصحلا لبق ىدؤي يذلا يعامجلا مسقلا ءانثأ مسقلا ريغ الم
لب ، رفكلا ب قطني مل ،ألهن ملعأ ،وهللا ةرورضلل زئاج ؛ ةيسنجلا

. رافكلا عم زوجت يتلا ةيروتلا سنج نم وهو ، مهمهوأ

نكل ، رافكلا ةيسنجب سنجتلا زاج راداإلسالمامل تدجو معن...ول
، اهتايسنج لمحن يتلا لودلا هذه رفك نم دحأ لك هملعي امك األرم
اميف اذه . ةيكيرم األ ةيسنجلا يف قيلا تايسنجلا هذه يف قيلا امف
ديزم مكيدل ناك نإو اذهاألرم، لوح هملعأ ام دودح يفو يل، رهظي

."أ.هـ. انتلا ض قحلا انل،ف اونيب حيضوتلا نم

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (52)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

مهريغو األله ىلع زئاجلا بذكلا لوح لا ؤس
؟ داهجلا ةحلصمل

لا:290 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/11/2

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

اي لا ثمك نيدلا ةرصنل لئاسم يف بذكلا زوجي له خيش اي يلا ؤس
يف رفنأو بهذأ مث فلاالةين ةقطنملل بهاذ انأ يله أل لوقأ نأ خيش
ةريقف رسأ يدنع هل لوقأو راجتلا ألدح باهذلا هللاوأ ليبس
نوجس يف نينوجسملل وأ نيدهاجملل لا ملا يطعأو

. خيش اي اريخ هللا كازج .. تيغاوطلا

رمدم : لئاسلا
تيغاوطلا

* * *

: باوجلا

.. كيف هللا كراب لئاسلا يخأ

تيغاوطلا نم نيدلا ءادعأو رافكلا ىلع زوجي نيدلا ةرصنل بذكلا
ميعن لعف امك ةعدخ برحلا نأ باب نم كلذو مهناعأو واالمه نمو
فوفص نيب قرف امدنع قدنخلا ةوزغ يف هنع هللا يضر دوعسم نب

ىلع بذك ثيح نيكرشملا رئاسو ةظيرق ينب دوهي نم بازح األ
.. مهفوفص قيرفت يف حجنو ريسلا يف روكذم وه امك نيفرطلا

هثعب امدنع سينأ هللانب دبعل قلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا و
عم دصقأ لا- حلا هذه لثم يفف " ةعدخ برحلا " ةيداهج ةمهم يف
ب نورومأم ألان ةنايخ هيف نكي مل ام اقلطم بذكلا زوجي - رافكلا
يفو مرحم مهيلع بذكلا نأ لص فاأل نيملسملا ىلع امأ . ءافولا
رفاسم كنأ كبراق أل تلق ولف ، بذكلا نع ةحودنم ضيراعملا
بذكب سيل وهو ضيراعملا نم اذهف ، داهجلل تبهذ ثمالمث ةراجتلل



داهجلا و ديحوتلا (53)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

ىلا هللاعت كالم صن يف وه امك ميلأ باذع نم يجنت ةراجت داهجلا ف
،فاأل اهريغب واىر ةوزغ دارأ اذإ ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ،و

ةرضم حيرصلا بذكلا مدع يف نكي اممل ضيراعملا لا معتسا ىلو
امك فخ األ باكتراب األدش ةدسفملا عفدتف نيدهاجملا و داهجلا ىلع
حتفي ؛فال بابلا اذهل طباوض نم الدب انه نكلو ، اقباس انحضوأ

هب عسوتي امك نيملسملا ىلع بذكلا يف عسوتي ،وال هيعارصم ىلع
نيملسملا ىلع بذكلل رارطض اال حةلا يف كحصننو .. رافكلا ىلع

وأال.. تاقثلا ملعلا لهأ نم راسفتس باال ةاعدم ربكا ةحلصم قيقحتل

..و نيرخ اآل قوقح ذخأ وال ريغلا ب رارض وأاإل ةنايخلا زوجت وال
بذكلا نم اذه ؛ ...خلا راجتلا ألدح كباهذ نم اهتركذ يتلا ةلا حلا
نيعتت اهنإف ةنيعم ةهجل ناسن اإل اهجرخأ اذإ ةقدصلا ألن عونمملا
فرصم يف اهيف فرصتلا كل زوجي هل،وال هجرخأ يذلا فرصملل

اميف فرصتلا ،و كلا مب تسلو كلذب لكوم ألكن هملع نود رخآ
ليكو ألكن ةنام األ ةنايخ نم دعي ؛ هبحاص نذإ نود هيلع تنمتؤا

...وهللا ةنام األ ةنايخ زوجت ،وال نمتؤم لكوملا و جارخ يفاإل هنع
ملعأ

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (54)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

ةملسم نم جاوزلا ىلع ةموكحلا ةقفاوم بلط مكح
؟ اهحاكنب بغارلا لجرلا ةيسنج ريغ ةيسنج لمحت

لا:327 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/11/2

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

هللا.. لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا هللاو مسب

عضت ةموكحلا , هيف شيعن يذلا دلبلا يف اندنع , مكيلإ هللا نسحأ
فلتخت طورشلا .و ىرخأ ةيسنج لمحت ةملسم نم جاوزلل اطورش

نإف . خلا ... لجرلا رمعو اهرمعو ةأرملا والةد ناكم بسح ىلع
ينامث اهرمعو ةماقإ اهدنعو اهسفن دلبلا يف ةدولوم ةأرملا تناك

ملو رثكأ وأ نيرشعلا و ةسماخلا يف هرمع لجرلا ,و رثكأ وأ ةرشع
اهب جاوزلا دارأ نإ لجرلا ىلع ةلا حلا هذه يفف , ةنطاوم ةجوز دجي
قفاوي نأ هنم سمتليو هيف هوجري ةقطنملا ألريم بلطب مدقتي نأ

. هبلط ىلع

ديريو اهدلب يف شيعت وأ دلبلا جراخ ةدولوم ةأرملا تناك نإ امأ
األ ىلع هرمع نوكي نأ بجي لجرلا ,ف هدلب ىلإ كانه نم اهراضحإ

ةيلخادلا ريزو صاصتخا نم بلطلا حبصيو , نوث ثوال ةسمخ لق
نم عنملا ةموكحلا هذه دنع لص .فاأل طقف ةقطنملا ريمأ سيلو
يف اهوعضو يتلا طورشلا رفوتت إالنأ ةنطاوملا ريغ نم جاوزلا
نأ اآلرخ مويلا بهللاو نمؤي ملسمل زوجي لهف . ةأرملا و لجرلا
دارفأ دحأ وه يذلا ةقطنملا ريمأ نم ءاوس اذه جاوزلا بلطب مدقتي
ىري لئاسلا لجرلا ؟ألن ةيلخادلا ريزو نم وأ ةمكاحلا ةلئاعلا

أل سيلو ةملسم يأ نم حالل حاكنلا رمأو ةيتوغاط هذه ةموكحلا
لخدي اذه نأو هناحبس هللا إال مارح اذهو حالل اذه لوقي نأ دح

هيأر لهف , هاوه ىلع مرحيو للحي توغاط نم ةقفاوملا بلط يف
روكذملا بلطلا نأ ,مأ باوص ةجوزل ةجاحلا عم اذهل هكرتو هلمعو

وسلانة باتكلا نم ليلدلا ركذ عم , هيف لا كشإ وال اعرش زئاج افنآ
. اركشو



داهجلا و ديحوتلا (55)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

وبأ : لئاسلا
دمحم

* * *

: باوجلا

.. كيف هللا كراب لئاسلا يخأ

تاموكحلا نم اهتاوخأو ةموكحلا هذه نأ كعم نوقفتم نحن وأال:
هللانأ لأسن هتعيرشلو هلوسرلو هلل ةبراحم ةيتوغاط تاموكح يه

هوالاهك... اهلا وزب لجعي

نأ نيدحوملا انناوخ إل بغرن انك نإو نحنف كلا ؤسل ةبسنلا ب امأ
فوقولا وأ نيط ال سلا ىلع لوخدلا ىلإ مهوعدي ام لك نع اودعتبي

ىرن ال اننأ إال اهمومع ىلع تيغاوطلا نيناوق ىلإ ءوجللا وأ مهباوبأب
اذه لثمب ناسن اإل مدقتي نأ يف ايعرش اروظحم وأ امرحم كانه نأ

وال يضاقتلا سنج نم سيل اذه الن كلذو ةنيعملا تاهجلل بلطلا
صيخرت يف اإلنذ بلط سنج نم وه امنإو ، ءيش يف مكاحتلا

حالل عيبلا نأ عم مهصيخرتب هبإال نوحمسي ال يذلا و يراجت لحم
مهميرحت رقأ دقف لحمل اصيخرت مهنم جرختسا نم نأ قيلا لهف ،

ملسملا مكاحللف لص األ ثيح نمو ؟! ابرلل مهتحابإو عيبلل مهعنم وأ
ةفئاط نم هعنميو نيملسملا جاوز دّيقي هللانأ عرشب مكحي يذلا

نب رمع لعف امك ؛ اهحجري ةحلصمل فورظلا نم فرظ يف ةنيعم
يتلا ةيدوهيلا قيلطتب هرمأ امدنع ناميلا نب ةفيذح عم باطخلا
دنجلا هب يدتقي نأ افوخ حالل- اهنم جاوزلا نأ عم - اهجوزت

نيب اعساش اقرف كانه نأ كش ال نكلو .. نيملسملا تانب اوكرتيو
نم جاوزلا عنم نم تيغاوطلا هب موقي ام نيبو اذه رمع لعف
رمأ نم اذه نأ كش ؛فال دلبلا ةيسنج نلمحي ال نهنأ نهبنذ تاملسم

ال وكيب سكياس دودحل اقفو نيملسملا حاكن يف مكحتو ةيلهاجلا
ءاش نإ هيف جرح ال عنملا اذه زواجتل كيعسف هللا.. دودحل اقفو
يف كل نذأيل ريمأ وأ لوؤسم ىلإ سامتلا ب مدقتلا ب ناك ولو هللا

هللا. كقفو ... كلذ

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (56)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (57)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

؟ ةيلوحكلا روطعلا لا معتسا مكح

لا:390 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/11/2

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. مكيلع الم سلا

نولوقي ريرحتلا بزح دارفأ نم اضعب تيأر : لضافلا انخيش
" ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب نولدتسيو ، ةيلوحكلا روطعلا ةمرحب

اهرصاعو اهعاتبمو اهعئابو اهيقاسو اهبراشو رمخلا هللا نعل
وجرأف اهل، لماح وه رطعتملا نأ نولوقيف " اهلماحو اهرصتعمو

؟ يعرشلا اهمكحو ةلأسملا خيضوت مكنم

ةزمح وبأ : لئاسلا
يزغلا

* * *

: باوجلا

دماح خيشلل ىوتف هذهف .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو
: ةيلوحكلا روطعلا لوح يلعلا

ىلع يوتحت اهنأ اهيف ةهبشلا راثم ، لوحك ىلع ةيوتحملا روطعلا "
نأ حيحصلا نكل ، رمخلا يف ركسلا ببس يه يتلا لوحكلا ةدام
مرحي ،وال ةسجن تسيل ، ةداملا هذه ىلع ةلمتشملا روطعلا
اهتساجن تسيل ال صأ رمخلا فألن ةسجن تسيل اهنوك امأ . اهلا معتسا

ىلا عت قلا امك ناطيشلا لمع نم سجر اهنأ ،يأ ةيلمع ،لب ةيسح
َواأل ُرِسْيَمْلا َو ُرْمَخْلا اَمَّنِإ ْاوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ (اَي ةدئاملا ةروس يف

ْمُكَّلَعَل ُهوُبِنَتْجاَف ِناَطْيَّشلا ِلَمَع ْنِّم ٌسْجِر َُم َْزال َواأل ُباَصَن
يِف ءاَضْغَبْلا َو َةَواَدَعْلا ُمُكَنْيَب َعِقوُي نَأ ُناَطْيَّشلا ُديِرُي اَمَّنِإ * َنوُحِلْفُت
مُتنَأ ْلَهَف َِة ال َّصلا ِنَعَو ِهّللا ِرْكِذ نَع ْمُكَّدُصَيَو ِرِسْيَمْلا َو ِرْمَخْلا
رمخلا نأ ىلع رهاظ ليلد اآلةي يفو ]91 0ـ9 ةدئاملا [( َنوُهَتنُّم

واأل رسيملا عم اهعمج ىلا هللاعت ،الن ةيسح اهتساجن تسيل اهسفن
، ناطيشلا لمع نم سجر هنأب هلك كلذ نع ربخأو واألزالم باصن



داهجلا و ديحوتلا (58)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

لب ةيسح اهتساجن تسيل واألزالم باصن واأل رسيملا نأ مولعمو
يف تقيرهأ ، رمخلا تمرح امل ةباحصلا .وألن ةيلمع ةيونعم

. كلذ زجي مل ةيسح ةساجن ةسجن تناك ولو ، ككسلا

عنصت ،مل ارمخ تسيل ،فألاهن اهلا معتسا زوجي روطعلا نوك امأو
اهنأ ىلع سانلا نيب لوادتُت وال ىغتبُت ،وال كلذك برشت ،وال كلذل
اهيلإ فيضي اهبرشي نم نإف اذهلو ، تبرش ول ةلتاق يه ،لب رمخ
افنآ ةروكذملا دالةلاآلةي يف لخدت فال ذئنيحو ، ءاملا نم اريثك
تمرح يتلا ثيداح دالةلاأل يف ،وال رمخلا بانتجاب ترمأ يتلا
ةدام ىلع ةلمتشم اهنوكو االت. معتس اال هوجو لكب رمخلا لا معتسا
اهلا معتسا ميرحت ىلع يلدال سيل ـم، سجلا تلخد ول لقعلا ليزت
ةداملا هذهف ، تارايسلا ( نيزنب لا( معتسا اذه ريظنو ، كلذ ريغ يف

،و غابص ،واأل غامص اال ضعب كلذكو ، لقعلا ليزي ام ىلع لمتشت
اهنأ فشتكُا ،قـد روم نماأل ريثك يف ةلمعتسملا ةيواميكلا داوملا

وال ةغل ارمخ تسيل اهنكل ، ناسن يفاإل رمخلا عنصت امك لقعلا ليزت
يف داوملا هذه لا معتسا مرحي ال اذهلو ، ةلتاق مومس يه افرع،لب
إلزةلا اهلا معتسا مرحي روطعلا كلذكف . اهب لقعلا زإةلا دمعت ريغ
ىلع ليلد ،ذإال ةيلص األ ةءاربلا كلذ،معالب ريغل مرحي ،وال لقعلا
لا معتسا ميرحت يف ةدراولا صوصنلا نأ انّيب ــد قو ، اهميرحت

لوانتت امنإ ، لوحكلا ىلع ةيوتحملا روطعلا لوانتت ال اقلطم رمخلا
مرحي كلذك ناك ام لكف ، ركسلل ةداع برشي ام يهو رمخلا
ةلمتشملا روطعلا امأ االت، معتس اال هوجو نم هجو يأب هلا معتسا

،امك برشلا ريغل اهلا معتسا زوجيو ، اهبرش ــل حي فال لوحكلا ىلع
."أ.هـ. ملعأ وهللا كلذ ريغو ، حورجلا ريهطتل لمعتست

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (59)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعباسلا ةعومجملا

هعباس لا ةعومجملا سرهف

؟ سامح نم نييناملر بلا فلخ الة صلا مكح 
؟ نامتكلا و ةيرسلا زوجت ىتم 
؟ بطق ديس يف مكلوق ام

هللا؟ هلبقت تاسيرخ دئار خيشلا دهشتسا ىتم 
؟ دهشتلا يف عبص األ كيرحت مكح 

؟ يقارعلا اإلساليم بزحلا ءاضعأ فلخ الة صلا مكح 
؟ مكاحملا قيرط نم الق طلا بلط مكح ام

؟ هنع هللا يضر ةعتلب يبأ نب بطاح ةصقب قلعتم لا ؤس 
نع لا ؤسو ، نيناوقلا ب مكحت يتلا مكاحملا ىلإ مكاحتلا مكح 

؟ ريغب نيمكاحتملا مومع نورفكي نيذلا باتكلا ضعب
ةرسامسلا و ءاطسولل وأ ةيدوعسلا ةرافسلل ةوشرلا عفد مكح 

؟ كلذل رطضملل جحلا ةزيف ليصحتل
؟ انييعت نورفكي تيغاوطلا شويج له 

؟ هتبحم و ةيلكلا ب رفاكلا نم ؤربتلا نيب قرفن فيك 
؟ قارعلا و ناتسناغفأ يف االصتاالت تاكرش يف لمعلا مكح 

نوطرتشيو سامحل يمتنأ ينأ مهمهوتل يتفيظو نم ينودرط 
؟ عنصأ اذامف ، اهنم يتءارب

؟ ءادعأ نوربتعي ملا علا يف دوهيلا لك له 
؟ مكاحملا يف جاوزلا دقعل نوذأملا ليجست مكح 

؟ ملا سملا و مهنم براحملا رافكلل ضر األ عيب مكح ام
ةلودب ىمسي امل نوداعم مهنأ نوعَّدي نيذلا دوهيلا ماركإ مكح 

؟ ليئارسإ
هتمذ يف يوبر نيد دوجو عم ةرمُعلا يلإ ملسملا رفس مكح ام

؟
؟ يريغ هللا- دعب أليم- سيل نكلو داهجلا نأ ديرأ 

نايفكي ةيدبعتلا رئاعشلا ب مايقلا و ديحوتلا ةملكب ظفلتلا له 
؟ ملسم درفلا نوكيل

؟ نيرفاكلا رايد ىلإ ةرجهلا مكح ام
داهجلا ةحلصمل مهريغو األله ىلع زئاجلا بذكلا لوح لا ؤس 

؟
لمحت ةملسم نم جاوزلا ىلع ةموكحلا ةقفاوم بلط مكح 

؟ اهحاكنب بغارلا لجرلا ةيسنج ريغ ةيسنج
؟ ةيلوحكلا روطعلا لا معتسا مكح 


